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PREAMBULUM 

 
A QUANTIS Alpha Befektetési Zrt. (a továbbiakban: QUANTIS Alpha Zrt. vagy Társaság) a 
befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető 
tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) alapján befektetési 
vállalkozásként működik.  
 
A jelen üzletszabályzat a QUANTIS Alpha Zrt. és a vele az itt meghatározott szolgáltatások 
során szerződéses kapcsolatba kerülő ügyfelek szerződéseinek általános feltételeit 
tartalmazza. Felhívjuk a figyelmet, hogy a QUANTIS Alpha Zrt. meghatározhat általános 
szerződési feltételeket a hirdetményeiben és díjjegyzékeiben is. 
 
Az üzletszabályzat nyilvános, amelyet a QUANTIS Alpha Zrt. a székhelyén, valamint az 
ügyfélforgalom számára rendelkezésre álló helyiségeiben kifüggeszt, emellett azt a 
www.quantisalpha.hu internetes portálon az ügyfelek számára folyamatosan és könnyen 
megtekinthető módon is elérhetővé teszi, lehetővé téve az ügyfél számára annak tárolását és 
előhívását. A QUANTIS Alpha Zrt. az üzletszabályzatot ügyfeleinek kérésre díjmentesen át is 
adja.  
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ÁLTALÁNOS RÉSZ 

 
 

1. FEJEZET  BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 

 
 
1. Általános szerződési feltételek 

 
A jelen üzletszabályzatban rögzített általános szerződési feltételek az ügyfelekkel 
megkötött szerződések részét képezik. Az üzletszabályzat általános részének 
rendelkezései mindenben irányadóak a különös részben szabályozottakra azzal, hogy 
eltérés esetén a különös rész rendelkezései az irányadók. 

 
2. Egyedi szerződések  
 

A felek az egyedi szerződéseikben (például a közöttük létrejövő keretszerződésben 
vagy a QUANTIS Alpha Zrt. által elfogadott eseti megbízásban) az itt meghatározott 
általános szerződési feltételektől eltérhetnek: ez esetben jogviszonyukra az egyedi 
szerződés kikötései az irányadók.  

 
3. Keretszerződés 
 
 A QUANTIS Alpha Zrt. és az ügyfél között keretszerződés kerül megkötésre, amelyek 

alapján a QUANTIS Alpha Zrt. az ügyfél részére befektetési szolgáltatásokat és/vagy 
kiegészítő, illetve a Bszt. hatálya alá tartozó egyéb szolgáltatásokat nyújt. 

 
4. Az Üzletszabályzat módosítása 
 

A QUANTIS Alpha Zrt. a jelen üzletszabályzatot bármikor egyoldalúan módosíthatja. A 
QUANTIS Alpha Zrt. az üzletszabályzat módosításának tényét, valamint a hatályba 
lépés időpontját a www.quantisalpha.hu internetes honlapon közzéteszi, és így 
informálja ügyfeleit a módosítás tartalmáról. A közzététel napja az a nap, amikor a 
módosításra vonatkozó tájékoztatás a megjelölt honlapon megjelenik és az ügyfelek 
számára elérhetővé válik. A QUANTIS Alpha Zrt. a közzététel napját a vonatkozó 
tájékoztatón feltünteti. Az üzletszabályzat módosítása esetén az ügyfél a QUANTIS 
Alpha Zrt.-vel kötött, módosítással érintett szerződéseit felmondhatja. A 
megváltozott üzletszabályzati rendelkezések elfogadásának minősül, ha a fentiek 
szerinti közzététel időpontjától számított 15. nap elteltéig az érintett szerződést az 
ügyfél nem mondja fel. Ha a módosított üzletszabályzati rendelkezés valamely 
korábban a felek között alkalmazott egyedi szerződéses kikötéstől eltér, az ilyen 
módosított üzletszabályzati rendelkezés csak akkor lesz a felek jogviszonyára 
irányadó, ha azt az ügyfél – figyelemfelhívó tájékoztatást követően – kifejezetten 
elfogadta. Amennyiben a jelen Üzletszabályzat módosítását kötelezően alkalmazandó 
jogszabályváltozás vagy a Társaság által kötelezően alkalmazandó szabályzat vagy 
rendelkezés teszi szükségessé, ez a Társaság és az ügyfél között létrejött szerződést is 
automatikusan módosítja.  

 
5. Hirdetmények 



8 
 

A QUANTIS Alpha Befektetési Zrt. üzletszabályzata 
szab1000-V016 

QUANTIS Alpha Befektetési Zrt. 

 
 

 
5.1. A QUANTIS Alpha Zrt. jogosult egyes, ügyfeleit érintő információkról, tényekről, 

jogokról és kötelezettségekről ügyfeleit hirdetmény útján értesíteni és az ügyfelek 
egyes kötelezettségei teljesítésének módját, mértékét hirdetményben meghatározni.  

 

5.2. A hirdetményben foglaltak a QUANTIS Alpha Zrt. általános szerződési feltételeinek 
részét képezik azzal, hogy a hirdetmények rendelkezései nem ütközhetnek a 
keretszerződés vagy a jelen üzletszabályzat előírásaiba.  

 
5.3. A QUANTIS Alpha Zrt. jogosult a hirdetmények egyoldalú módosítására.  
 
5.4. A QUANTIS Alpha Zrt. hirdetményei és azok módosításai, valamint a hatálybalépés 

időpontja a www.quantisalpha.hu weboldalon kerülnek közzétételre. A 
hirdetményben foglalt változások elfogadására, valamint a felmondási jog ügyfél által 
történő gyakorlására egyebekben a jelen fejezet 4. pontjában foglaltak az irányadóak. 
 

6. Irányadó jog 
 

A jelen üzletszabályzatra a magyar jog az irányadó. A jelen üzletszabályzatban, illetve 
az ügyféllel megkötött egyedi- és keretszerződésben, valamint a QUANTIS Alpha Zrt. 
által kibocsátott hirdetményekben nem szabályozott kérdésekben egyebekben az 
egyes internetes kereskedési rendszerek működési szabályai, azok  felhasználói 
kézikönyvében foglaltak, a piaci szabályok (azaz a pénzügyi eszközökre, devizákra 
irányadó jogszabályok, szabályzatok és piaci szokványok), a klíring és elszámoló 
rendszerekben (pl. KELER Zrt.), a teljesítésbe bevont más szervezeteknél (pl. ÁKK) 
alkalmazott, továbbá a pénz- és tőkepiacot meghatározó jogszabályokban (így 
különösen a Bszt.), valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben 
(Ptk.) foglaltak az irányadóak.  

 
Ahol a jelen üzletszabályzat nem rendelkezik eltérően, ott az alkalmazott fogalmak a 
Bszt.-ben, a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvényben (Tpt.), valamint a pénzmosás 
és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi 
LIII. törvényben (Pmt.) meghatározott jelentéssel bírnak. 

 
7. A szerződéskötés megtagadása 
 

A QUANTIS Alpha Zrt. megtagadja a szerződéskötést vagy a megbízás végrehajtását, 
ha  

 

• a szerződés bennfentes kereskedelmet vagy piacbefolyásolást valósítana meg; 

• a szerződés jogszabályba vagy a szabályozott piac, a szabályozott piacra 
vonatkozó feltételeknek megfelelő harmadik országbeli tőzsde, elszámolóház, 
elszámolóházi tevékenységet végző szervezet, központi szerződő fél vagy 
központi értéktár szabályzatának rendelkezésébe ütközne; 

• a leendő szerződő fél, illetőleg az ügyfél személyazonosságának igazolását vagy 
az azonosítást megtagadta, valamint ha a személyazonosság vagy az azonosítás 
más okból sikertelen volt. 

• . 
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A QUANTIS Alpha Zrt. a Felügyeletnek haladéktalanul bejelenti, ha a szerződéskötést 
vagy a megbízás végrehajtását a fentiek alapján megtagadta. 

 
 
9. Az üzletszabályzat mellékletei 
 
 

1. sz. melléklet A QUANTIS Alpha Zrt. által igénybe vett közvetítők jegyzéke 

2. sz. melléklet A kiszervezett tevékenységek köre és a kiszervezett tevékenységet 
végzők jegyzéke 

3. sz. melléklet A QUANTIS Alpha Zrt. általános szerződései feltételei, valamint az 
ügyféllel kötendő szerződésekre vonatkozó formanyomtatványok - 
Keretszerződés és mellékletei 

4. sz. melléklet Végrehajtási politika 

5. sz. melléklet Összeférhetetlenségi politika 

6. sz. melléklet Panaszkezelési szabályzat 

7. sz. melléklet Díjjegyzék 

8. sz. melléklet A QUANTIS Alpha Zrt. üzleti órái 

 
 
 
Budapest, 2017 ***. 
 
 
 

QUANTIS Alpha Befektetési Zrt. 
 
 
 

________________________ 
Baróti Viktor 
vezérigazgató 
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2. FEJEZET  A QUANTIS ALPHA ZRT. ÁLTAL NYÚJTOTT BEFEKTETÉSI ÉS 
AZT KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK 

 

1. BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK  

A QUANTIS Alpha Zrt. a következő befektetési szolgáltatásokat nyújtja: 

(a) megbízás felvétele és továbbítása (Bszt. 5. § (1) bekezdés a) pont): állampapír, 
forintban és devizában denominált befektetési jegy, kapcsolódó deviza konverzió 
vonatkozásában, 

(b) megbízás végrehajtása az ügyfél javára (Bszt. 5. § (1) bekezdés b) pont): állampapír, 
forintban és devizában denominált befektetési jegy, kapcsolódó deviza konverzió 
vonatkozásában. 

  

2. A BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁST KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK 

A QUANTIS Alpha Zrt. a befektetési szolgáltatást kiegészítő szolgáltatások közül az alábbiakat 
nyújtja: 

(a) a pénzügyi eszköz letéti őrzése és nyilvántartása, valamint az ehhez kapcsolódó 
ügyfélszámla vezetése (Bszt. 5. § (2) bekezdés a) pont): mindhárom, a 2. fejezet 3. 
pontjában megjelölt pénzügy eszközre (Bszt. 6. § a), b) és c) pont), 

(b) letétkezelés, valamint az ehhez kapcsolódó értékpapírszámla vezetése, nyomdai úton 
előállított értékpapír esetében ennek nyilvántartása és az ügyfélszámla vezetése 
(Bszt. 5. § (2) bekezdés b) pont): mindhárom, a 2. fejezet 3. pontjában megjelölt 
pénzügy eszközre (Bszt. 6. § a), b) és c) pont), 

 (c) tőkeszerkezettel, üzleti stratégiával és az ezekkel összefüggő kérdésekkel, valamint az 
egyesüléssel és a vállalatfelvásárlással kapcsolatos tanácsadás és szolgáltatás (Bszt. 5. 
§ (2) bekezdés d) pont): mindhárom, a 2. fejezet 3. pontjában megjelölt pénzügy 
eszközre (Bszt. 6. § a), b) és c) pont), 

(d) befektetési szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó valutával és devizával történő 
kereskedés (Bszt. 5. § (2) bekezdés e) pont): állampapír és a befektetési jegy 
tranzakciókhoz szükséges devizakonverzió vonatkozásában, 

(e) befektetési elemzés és pénzügyi elemzés (Bszt. 5. § (2) bekezdés f) pont): mindhárom, 
a 2. fejezet 3. pontjában megjelölt pénzügy eszközre (Bszt. 6. § a), b) és c) pont). 

3. PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK  

A 2. fejezet 1. és 2. pontjaiban megjelölt szolgáltatások tárgyaként az alábbi pénzügyi eszközök 
jöhetnek szóba: 

(a)  átruházható értékpapírok, 
(b) pénzpiaci eszközök, 
(c)  kollektív befektetési forma által kibocsátott értékpapírok. 
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A Társaság a felsorolt befektetési és kiegészítő szolgáltatásokat jelenleg kizárólag a 
szolgáltatások megnevezését követően megjelölt pénzügyi eszközök tekintetében 
végzi.  
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3. FEJEZET  ÜGYFÉLAZONOSÍTÁS ÉS PÉNZMOSÁS ELLENI SZABÁLYOK 

 
A QUANTIS Alpha Zrt. az ügyfél azonosítását és átvilágítását a pénzmosás megelőzését szolgáló 
hatályos jogszabályok alapján végzi el, különös tekintettel a Pmt., valamint a QUANTIS Alpha 
Zrt. pénzmosás megelőzését szolgáló szabályzatának (a továbbiakban: Pénzmosás elleni 
szabályzat) rendelkezéseire. Jelen fejezetben az Ügyfél azonosítása körében kifejezetten nem 
szabályozott kérdések tekintetében a Pmt. és a QUANTIS Alpha Zrt. Pénzmosás elleni 
szabályzata irányadó. 

1. PÉNZMOSÁS ELLENI SZABÁLYOK 

1.1. A QUANTIS Alpha Zrt. az ügyfelet a jelen üzletszabályzatban foglaltakkal tájékoztatja 
a pénzmosás elleni jogszabályokban foglalt előírásokra.  

 
1.2. A pénzmosással kapcsolatos jogszabályi előírások alapján a QUANTIS Alpha Zrt. olyan 

szolgáltatónak minősül, aki a mindenkor hatályos jogszabályok által előírt ügyfél-
átvilágítási (egyben adatgyűjtési) és egyéb kapcsolódó kötelezettségek alanya. Az 
ügyfél köteles tájékozódni a mindenkor hatályos pénzmosás elleni jogszabályok által 
az ügyfél számára előírt kötelezettségekről és köteles ezen kötelezettségeinek eleget 
tenni a QUANTIS Alpha Zrt. vonatkozásában is.  

 
1.3. A QUANTIS Alpha Zrt. ezúton felhívja az ügyfél figyelmét arra a körülményre is, hogy 

amennyiben a hatályos pénzmosás elleni jogszabály(ok)ban ügyletkötési tilalmat írnak 
elő a QUANTIS Alpha Zrt. vonatkozásában, azt a QUANTIS Alpha Zrt. köteles betartani. 
Az ebből fakadó károkért a QUANTIS Alpha Zrt. nem felel. Az azonosítás során – mivel 
a QUANTIS Alpha Zrt. által nyújtott szolgáltatások jellege miatt, az ügyfél és az üzleti 
kapcsolat, ügyleti megbízás visszakereshető azonosításához erre szükség van - a 
QUANTIS Alpha Zrt. a Pmt. 7.§ (3) bekezdésében felsorolt adatokat is minden esetben 
rögzíti. 

 
1.4. Az ügyfél a tényleges tulajdonosi nyilatkozat megtételével kijelenti, hogy a QUANTIS 

Alpha Zrt.-vel megkötött Keretmegállapodás keretében megadott tényleges 
tulajdonosi nyilatkozata az üzleti kapcsolat létesítésekor fennálló helyzetet tükrözi.  

 
1.5. Az ügyfél köteles a Pmt. értelmében minden olyan esetben külön tényleges 

tulajdonosi nyilatkozatot adni a QUANTIS Alpha Zrt. részére, ha bármely ügyleti 
megbízása megadásakor a fenti nyilatkozatban foglaltaktól eltérően jár el és/vagy ha 
a fenti nyilatkozatban vagy annak meghatározott adataiban változás áll be.  

 
1.6. Az ügyfél az üzleti kapcsolat fennállása alatt köteles a tudomásszerzéstől számított 5 

munkanapon belül bejelenteni a QUANTIS Alpha Zrt.-nek az ügyfél-átvilágítás során 
megadott adatokban, illetve a tényleges tulajdonos személyét érintően bekövetkezett 
változásokat.  

 
1.7. A jelen üzletszabályzatban, a felek által megkötött keretmegállapodásban foglalt, 

vagy egyéb jogszabályból eredő, az ügyfelet terhelő bejelentési vagy egyéb 
kötelezettség teljesítésének elmulasztásából, késedelmes vagy hibás teljesítéséből 
fakadó következmények az ügyfelet terhelik. 
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2. AZ ÜGYFÉLAZONOSÍTÁS ÉS ÁTVILÁGÍTÁS ESETEI 

2.1. A QUANTIS Alpha Zrt. az alábbi esetekben azonosítja és világítja át az ügyfeleit, azok 
meghatalmazottait, képviselőit és az ügyfelek számlái felett rendelkezni jogosultakat: 

 
(a) közvetlenül az üzleti kapcsolat létesítése előtt; 
(b) bármilyen ügyleti megbízás teljesítése előtt; kivéve, ha (i) azt egy korábbi 

ügyleti megbízás kapcsán már elvégezte, és (ii) az adott ügyleti megbízás 
kapcsán a személyazonosságát igazolható módon megállapította és (iii) nem 
történt a korábban azonosított adataiban változás; 

(c) pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására utaló körülmény felmerülése 
esetén, hacsak korábban nem került sor az átvilágításra; 

(d) ha a korábban rögzített ügyfélazonosító adatok valódiságával kapcsolatban 
kétség merül fel.  

 
2.2. Ha a QUANTIS Alpha Zrt. nem tudja végrehajtani a Pmt. 6-9. §-okban meghatározott 

ügyfél-átvilágítást, akkor az érintett ügyfélre vonatkozóan köteles megtagadni az 
ügyfél megbízása alapján fizetési számlán keresztül történő művelet végzését, üzleti 
kapcsolat létesítését és ügyleti megbízás teljesítését, vagy köteles megszüntetni a vele 
fennálló üzleti kapcsolatot. 

 

3. ÜGYFÉL AZONOSÍTÁSI ÉS ÁTVILÁGÍTÁSI INTÉZKEDÉSEK TERMÉSZETES SZEMÉLYEK ESETÉN 

3.1. Természetes személyek átvilágítása esetén a QUANTIS Alpha Zrt. minden esetben 
rögzíti az alábbi adatokat: 

• családi és utónév; 

• születési családi és utónév; 

• születési hely, idő; 

• anyja neve; 

• lakcím; 

• állampolgárság; 

• azonosító okmányának típusa (személyi igazolvány, útlevél; vezetői engedély) 
és száma; 

• meghatalmazottak, képviselők, rendelkezésre jogosultak adatai; és 

• külföldi személy esetén a magyarországi tartózkodási hely és az, hogy az illető 
a saját országának joga szerint kiemelt közszereplőnek minősül-e. 

 
3.2. A fenti adatok igazolására magyar állampolgárnak a lakcímkártyáját, továbbá a 

személyazonosító igazolványát, útlevelét, vagy kártya formátumú vezetői engedélyét 
(jogosítványát) kell bemutatnia. Külföldi állampolgárságú ügyfél útlevelét vagy – 
feltéve, hogy magyarországi tartózkodásra jogosít – személyi azonosító igazolványát 
köteles bemutatni, továbbá ha magyarországi tartózkodási helye van, akkor ezek 
mellett a tartózkodási jogot igazoló okmányt is. Ha a külföldi ügyfél úgy nyilatkozik, 
hogy a saját államának joga szerint kiemelt közszereplőnek minősül, akkor a QUANTIS 
Alpha Zrt. azt is rögzíti, hogy a Pmt. 4. § (2) bekezdése szerinti mely funkciót tölti be 
hazájában az ügyfél.   
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3.3. Ha valamelyik adat az elfogadott okmányban nem szerepel, vagy az ügyfél nem 
rendelkezik lakcímkártyával, akkor ezt a QUANTIS Alpha Zrt. dokumentálja. A 
QUANTIS Alpha Zrt. értelemszerűen ellenőrzi a bemutatott okmányok érvényességét 
is, és lejárt érvényességű okmányt nem fogad el a személyazonosság igazolására. 

4. ÜGYFÉL AZONOSÍTÁSI ÉS ÁTVILÁGÍTÁSI INTÉZKEDÉSEK NEM-TERMÉSZETES SZEMÉLYEK ESETÉN 

4.1. Nem-természetes személy átvilágítása esetén a QUANTIS Alpha Zrt. minden esetben 
az alábbi adatokat rögzíti: 

• név (és rövidített név, ha van); 

• székhely (külföldi vállalkozás esetén a magyarországi fióktelep címe is); 

• cégjegyzékszám vagy egyéb nyilvántartási szám. 
 

4.2. Ha a szervezet külföldi, akkor a QUANTIS Alpha Zrt. a fentieken kívül az alábbi adatokat 
is felveszi: 

• főtevékenység; 

• képviseletre jogosultak neve és beosztása; 

• kézbesítési megbízott személyazonosító adatai. 
 

4.3. A fentiekhez a QUANTIS Alpha Zrt. az azt igazoló 30 napnál nem régebbi okirat 
bemutatását követeli meg, hogy 

• a belföldi gazdálkodó szervezetet a cégbíróság bejegyezte, vagy a bejegyzési 
kérelmét benyújtotta; egyéni vállalkozó esetében azt, hogy az egyéni 
vállalkozói igazolvány kiadása megtörtént, vagy az egyéni vállalkozóról szóló 
törvényben meghatározottak szerint sor került a tevékenységről szóló 
bejelentésre; 

• más belföldi szervezet esetén a bírósági vagy hatósági nyilvántartásba vétel 
megtörtént; 

• külföldi szervezet esetén a saját országának joga szerinti bejegyzése vagy 
nyilvántartásba vétele megtörtént; 

• cégbejegyzési, hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel iránti kérelem 
cégbírósághoz, hatósághoz vagy bírósághoz történő benyújtását megelőzően 
a jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet 
társasági szerződését (alapító okiratát, alapszabályát). Ez esetben a szervezet 
köteles a cégbejegyzés, hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel 
megtörténtét követő 30 napon belül okirattal igazolni, hogy a cégbejegyzés 
vagy nyilvántartásba vétel megtörtént: ekkor a QUANTIS Alpha Zrt. rögzíti a 
cégjegyzékszámot vagy egyéb nyilvántartási számot. 

 
4.4. Ha valamelyik adat nem szerepel az elfogadott okmányokban, akkor ezt a körülményt 

a QUANTIS Alpha Zrt. rögzíti az adatlapon. A nem-természetes személy átvilágítását 
követően a QUANTIS Alpha Zrt. elvégzi az ő nevében eljáró természetes személy 
átvilágítását is a fenti szabályoknak megfelelően. 

5. EGYÉB, MINDEN ESETBEN ELVÉGZENDŐ AZONOSÍTÁSI ÉS ÁTVILÁGÍTÁSI INTÉZKEDÉSEK 

5.1. A QUANTIS Alpha Zrt. informálódik az üzleti kapcsolat és az ügyleti megbízás céljáról 
és jellegéről. Ennek érdekében rögzíti (a) üzleti kapcsolat fennállása esetén a 
szerződés típusát, tárgyát és időtartamát, (b) ügyleti megbízás esetén pedig a 
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megbízás tárgyát és összegét, továbbá a teljesítés körülményeit (hely, idő, mód). Ezen 
felül az üzleti kapcsolatot folyamatosan figyelemmel kíséri annak érdekében, hogy az 
ügyfél által adott ügyleti megbízások összhangban vannak-e a róla rendelkezésre álló 
adatokkal. Ebbe a monitoring tevékenységbe beleértendő az üzleti kapcsolat 
fennállása folyamán teljesített ügyleti megbízások elemzése is. 

 
5.2. A QUANTIS Alpha Zrt. az ügyfél azonosítás és átvilágítás során írásban rögzíti azt is, 

hogy az ügyfél az adott ügyleti megbízást a saját vagy egy ún. tényleges tulajdonos 
nevében és érdekében adja-e. Ha az ügyfél úgy nyilatkozik, hogy nem a saját nevében 
vagy érdekében jár el, akkor a QUANTIS Alpha Zrt. rögzíti a tényleges tulajdonosnak a 
3.1. és 4.1.-4.3. pontokban meghatározott adatait is. Ha a tényleges tulajdonos 
személyazonosságával kapcsolatban kétség merül fel, a QUANTIS Alpha Zrt. addig 
nem hajtja végre az ügyleti megbízást, amíg a kétséget nem sikerül az ügyfélnek 
eloszlatnia. 

 
 

6. ÜGYFÉL-ÁTVILÁGÍTÁS AZ ÜGYFÉL TÁVOLLÉTÉBEN 

6.1. Ha az ügyfél-átvilágítás az ügyfél távollétében történik, akkor a QUANTIS Alpha Zrt. 
minden esetben bekéri az azonosító adatokat tartalmazó okiratok hiteles másolatát. 
Egy okirat hiteles másolatának azt tekinti a QUANTIS Alpha Zrt., amelyet  

• magyar konzuli tisztviselő vagy közjegyző készített, és azt ennek megfelelő 
tanúsítvánnyal látta el, vagy  

• a magyar konzuli tisztviselő vagy közjegyző olyan tanúsítvánnyal látott el, 
amely a másolatnak a felmutatott eredeti okirattal fennálló egyezőségét 
tanúsítja, vagy  

• az okirat kiállításának helye szerinti állam hiteles másolat készítésére 
feljogosított hatósága készített, és – nemzetközi szerződés eltérő rendelkezése 
hiányában – a magyar konzuli tisztviselő felülhitelesítette e hatóság másolaton 
szereplő aláírását és bélyegzőlenyomatát, illetve a megfelelő hatóság 
apostille-lal látta el. 

 
6.2. Ha az irányadó szabályok alapján az okirat nem nyújtható be (pl. személyazonosító 

igazolvány), illetve arról hiteles másolat nem készíthető, a QUANTIS Alpha Zrt. 
elfogadja a magyar konzuli tisztviselő vagy közjegyző készítette tanúsítványt a személy 
azonosításáról. Az okiratot akkor fogadja el a QUANTIS Alpha Zrt., ha  

• magyar konzuli tisztviselő készítette, vagy 

• közjegyző készítette és – nemzetközi szerződés eltérő rendelkezése hiányában 
– a magyar konzuli tisztviselő felülhitelesítette e hatóság másolaton szereplő 
aláírását és bélyegzőlenyomatát, illetve a megfelelő hatóság apostille-lal látta 
el. 
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4. FEJEZET  TÁJÉKOZTATÁS ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉS 

 

1. A QUANTIS ALPHA ZRT. ÁLTAL AZ ÜZLETI KAPCSOLAT LÉTREJÖTTÉT MEGELŐZŐEN NYÚJTOTT 

TÁJÉKOZTATÁS 

 A QUANTIS Alpha Zrt. a befektetési és az azt kiegészítő szolgáltatásaira vonatkozó 
szerződés megkötését megelőzően mindarról tájékoztatja a leendő ügyfelet, amelyről 
a hatályos jogszabályok – így különösen a Bszt. XI. fejezete – alapján tájékoztatni 
köteles. E kötelezettségének a QUANTIS Alpha Zrt. – hacsak az ügyfél kifejezetten nem 
kéri az üzletszabályzat átadását – az üzletszabályzatnak a www.quantisalpha.hu 
honlapon való elérhetővé tételével tesz eleget. 

 

2. A QUANTIS ALPHA ZRT. ÁLTAL AZ ÜZLETI KAPCSOLAT LÉTREJÖTTÉT MEGELŐZŐ ELŐZETES 

TÁJÉKOZTATÁSI ÉS TÁJÉKOZÓDÁSI KÖTELEZETTSÉG 

2.1. Az ügyfelek minősítése  

2.1.1. A QUANTIS Alpha Zrt. a Bszt. szerinti – lakossági ügyfél, szakmai ügyfél, elfogadható 
partner – kategóriákba sorolja az ügyfeleit, akiket a szerződéskötést közvetlenül 
megelőzően írásban vagy más tartós adathordozón (vagyis olyan eszközön, amely az 
ügyfél számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő 
ideig történő tartós tárolását és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal 
történő megjelenítését) tájékoztat a minősítés eredményéről, illetve arról, hogy 
milyen feltételekkel kérhetnek eltérő minősítést. Ha az ügyfél kéri a besorolása 
átminősítését, a QUANTIS Alpha Zrt. tájékoztatja őt a szakmai ügyfélre és a lakossági 
ügyfélre vonatkozó szabályok közötti különbségről és annak következményeiről. A 
QUANTIS Alpha Zrt. a szerződéshez mellékeli az átminősítésre vonatkozó kérelmet, 
valamint az ügyfél írásba foglalt nyilatkozatát arról, hogy az ügyféltípusok közötti 
különbségre vonatkozó tájékoztatást megértette, és tudomásul vette. 

 
2.1.2. Lakossági ügyfélnek minősül egyéb besorolás hiányában minden ügyfél.  
 
2.1.3. Szakmai ügyfélnek minősül: 

(a)  a befektetési vállalkozás,  
(b)  az árutőzsdei szolgáltató, 
(c)  a hitelintézet,  
(d)  a pénzügyi vállalkozás,  
(e)  a biztosító,  
(f)  a befektetési alap és a befektetési alapkezelő, valamint a kollektív befektetési 

társaság,  
(g) a kockázati tőkealap és a kockázati tőkealap-kezelő,  
(h)  a magánnyugdíjpénztár és az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár,  
(i)  az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet,  
(j)  a központi értéktár,  
(k)  a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény,  
(l)  tőzsde, 
(m) központi szerződő fél, 
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(n) minden egyéb olyan vállalkozás, amelyet a székhelye szerinti állam ilyenként 
ismer el, 

(o)  a kiemelt vállalkozás, azaz az olyan vállalkozás amely legalább két feltételnek 
megfelel az alábbiak közül:  

 a legutolsó auditált egyedi számviteli beszámolójában szereplő, a mérleg 
fordulónapján érvényes MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyammal 
számított 
– mérlegfőösszege legalább húszmillió euró,  
– nettó árbevétele legalább negyvenmillió euró,  
– saját tőkéje legalább kétmillió euró. 

(p) a kiemelt intézmény, azaz  
– valamely EGT-állam kormánya,  
– valamely EGT-állam helyi és a regionális önkormányzata,  
– az ÁKK Zrt. és valamely más EGT-államnak államadósság kezelését 

végző szervezete, 
– az MNB, valamely más EGT-állam központi bankja és az Európai 

Központi Bank,  
– a Világbank, 
– a Nemzetközi Valutaalap,  
– az Európai Beruházási Bank, 
– minden egyéb nemzetközi pénzügyi jellegű intézmény, amelyet 

nemzetközi egyezmény, vagy államközi szerződés hozott létre és 
(q) minden egyéb olyan személy és szervezet, amelynek fő tevékenysége a 

befektetési tevékenység, ideértve a különleges célú gazdasági egységet. 
 
2.1.4. A QUANTIS Alpha Zrt. visszavonja a szakmai ügyfél minősítést, ha tudomást szerez 

róla, hogy az ügyfél a fenti követelmények egyikét sem teljesíti.  
 
2.1.5. A QUANTIS Alpha Zrt. a lakossági ügyfélnek – írásbeli kérésére – szakmai ügyfél 

minősítést adhat az ügyfél által megjelölt pénzügyi eszközök és ügylettípus 
vonatkozásában, ha az ügyfél az alábbi feltételek közül legalább kettőnek megfelel: 
(a)  a kérelem napját megelőző egy évben negyedévente átlagosan legalább tíz, 

az ügylet végrehajtása napján érvényes MNB által közzétett hivatalos 
devizaárfolyamon számítva, egyenként negyvenezer euró értékű, vagy az 
adott év során összesen négyszázezer euró értékű ügyletet bonyolított le,  

(b)  pénzügyi eszközökből álló portfóliója és betéteinek állománya együttesen 
meghaladja a kérelem benyújtásának napját megelőző napon érvényes MNB 
által közzétett hivatalos devizaárfolyamon számítva az ötszázezer eurót,  

(c)  legalább egy éves folyamatos vagy a feltételek vizsgálásának időpontját 
megelőző öt éven belül legalább egy éves munkaviszonnyal vagy 
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonnyal rendelkezik és olyan munkakört 
illetőleg feladatkört tölt be  
(ca)  befektetési vállalkozásnál,  
(cb)  árutőzsdei szolgáltatónál,  
(cc)  hitelintézetnél,  
(cd)  pénzügyi vállalkozásnál,  
(ce)  biztosítónál,  
(cf)  befektetési alapkezelőnél,  
(cg)  kollektív befektetési társaságnál,  
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(ch)  kockázati tőkealap-kezelőnél,  
(ci)  magánnyugdíjpénztárnál,  
(cj)  önkéntes kölcsönös biztosító pénztárnál,  
(ck)  elszámolóházi tevékenységet végző szervezetnél,  
(cl)  központi értéktárnál, vagy  
(cm) foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménynél, 
(cn) központi szerződő félnél, vagy 
(co) tőzsdénél, 
amely a befektetési vállalkozás és az ügyfél között létrejövő szerződésben 
szereplő pénzügyi eszközzel és befektetési szolgáltatási tevékenységgel 
kapcsolatos ismereteket feltételez. 
 

2.1.6. A QUANTIS Alpha Zrt. visszavonja a lakossági ügyfél kérésére megállapított szakmai 
ügyfél minősítést, ha az ügyfél kéri, vagy olyan változásról értesíti a QUANTIS Alpha 
Zrt.-t, amelynek következtében már nem állnak fenn az átminősítés feltételei. 

 
2.1.7. A szakmai ügyfél számára, annak kifejezett kérése, illetve egyetértése alapján minden 

vagy meghatározott ügytípus, illetve pénzügyi eszköz tekintetében a QUANTIS Alpha 
Zrt. a lakossági ügyféllel azonos feltételeket biztosít.  
 

2.1.8. Elfogadható partnernek minősül: 
(a)  a befektetési vállalkozás,  
(b)  az árutőzsdei szolgáltató, 
(c)  a hitelintézet,  
(d)  a pénzügyi vállalkozás,  
(e)  a biztosító,  
(f)  a befektetési alap és a befektetési alapkezelő, valamint a kollektív befektetési 

társaság,  
(g)  a kockázati tőkealap és a kockázati tőkealap-kezelő,  
(h)  a magánnyugdíjpénztár és az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár,  
(i)  az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet,  
(j)  a központi értéktár,  
(k)  a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény,  
(l)  tőzsde, 
(m)  a kiemelt vállalkozás,  
(n)  kiemelt intézmény, 
(o)  az a vállalkozás, amelyet a székhelye szerinti tagállam ilyenként ismer el.  

 
2.1.9. A kiemelt vállalkozás, illetve intézmény írásban kérheti, hogy – akár egyes ügyletek 

vonatkozásában, akár általános jelleggel – a szakmai illetve a lakossági ügyféllel 
azonos feltételeket biztosítson a QUANTIS Alpha Zrt. a szolgáltatása során. Ebben az 
esetben az adott ügyfél a jelen üzletszabályzat szempontjából szakmai, illetve 
lakossági ügyfélnek minősül. 

 

2.2. Megfelelési teszt 

2.2.1. A QUANTIS Alpha Zrt. a lakossági ügyfelektől, a szerződés megkötését vagy – 
keretszerződés esetében – a megbízás végrehajtását megelőzően egy olyan 
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nyilatkozatot kér (i) a szerződésben foglalt ügylet lényegével, (ii) az ügyletben érintett 
pénzügyi eszköz jellemzőivel, és (iii) ezek kockázataival kapcsolatos ismereteikről és 
tapasztalataikról, amely alapján eldönthető, hogy a QUANTIS Alpha Zrt. az ügyfél 
számára megfelelő ügylettel vagy pénzügyi eszközzel kapcsolatos szolgáltatást 
nyújtja-e ("megfelelési teszt"). 

 
2.2.2. A megfelelési teszt révén a QUANTIS Alpha Zrt. 

- feltárja a leendő szerződő fél vagy az ügyfél által ismert szolgáltatásokat, 
ügyleteket és pénzügyi eszközöket, 

- vizsgálja az ügyfél pénzügyi eszközökkel végrehajtott ügyleteinek természetét, 
méretét és gyakoriságát, valamint azt, hogy ezen ügyletek milyen időtávon belül 
valósultak meg, és 

- vizsgálja az ügyfél iskolai végzettségét, foglalkozását vagy az értékelés 
szempontjából releváns korábbi foglalkozását. 

 
2.2.3. Ha az ügyfél a QUANTIS Alpha Zrt. részére a megfelelési teszt elvégzése során nem 

nyilatkozik teljes körűen, a QUANTIS Alpha Zrt. fenntartja a jogot arra, hogy az 
ügyféllel ne kössön szerződést vagy ne teljesítse a megbízását, tekintettel arra, hogy 
az adott ügylet az ügyfél számára nem megfelelő. Ha pedig a QUANTIS Alpha Zrt. az 
ügyfél által szolgáltatott adatok alapján ítéli meg úgy, hogy a szerződés szerinti 
pénzügyi eszköz vagy ügylet nem megfelelő az ügyfél részére, akkor erre felhívja a 
figyelmét, és csak akkor köt szerződést vagy hajtja végre a megbízást, ha az ügyfél a 
figyelemfelhívás ellenére is ragaszkodik ehhez. 

 
2.2.4. A megfelelési teszt során a QUANTIS Alpha Zrt. kizárólag az ügyfél által szolgáltatott 

nyilatkozatokra támaszkodik, és csak akkor kéri a nyilatkozatot igazoló okiratok 
bemutatását, ha kétsége merül fel a nyilatkozatok valóságtartalmát illetően. 

2.2.5. A QUANTIS Alpha Zrt. a megfelelési teszt során feltett kérdésekre az ügyfél által adott 
nyilatkozatokat saját rendszerében értékeli, és ennek megfelelően meghatározza azt 
a kategóriát, amely tartalmazza azokat a termékeket, szolgáltatásokat, amelyek az 
ügyfél válaszai alapján az ügyfél számára megfelelőknek és alkalmasnak tekinthetők. 
A QUANTIS Alpha Zrt. az ügyfél kérésére az eredményről kiegészítő felvilágosítást ad. 
Egyebekben a teszttel és értékelésével kapcsolatos eljárás a QUANTIS Alpha Zrt. üzleti 
titkát képezi. 

 
2.2.6. Az ügyfél köteles haladéktalanul a QUANTIS Alpha Zrt. felé írásban jelezni, ha bármely 

kérdés esetében – a körülményeiben bekövetkezett változás miatt – a megjelölt 
válasza immár nem tükrözi a valóságot. 

 
2.2.7. A QUANTIS Alpha Zrt. jogosult az ügyféltől a korábbi nyilatkozatai megerősítéseként 

vagy az ügyfélkapcsolat során felmerült új körülmények esetén, továbbá egyéb, az 
ügyféllel való kapcsolat felülvizsgálataként az ügyféltől akár teljes, akár részleges, akár 
kiegészítő nyilatkozatot kérni a megfelelési teszt kapcsán. Ennek megtagadása esetén 
a QUANTIS Alpha Zrt. jogosult az ügyfél korábbi nyilatkozatait figyelmen kívül hagyni 
és ezen új nyilatkozat megtételéig a megtagadástól kötött ügyletei vonatkozásában az 
ügyfelet úgy kezelni, hogy alkalmassága/megfelelősége nem állapítható meg, illetőleg 
a QUANTIS Alpha Zrt. egyébként rendelkezésére álló adatai alapján dönteni az ügyfél 
besorolásáról. 
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3. A KÖLCSÖNÖS TÁJÉKOZTATÁS ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉS SZABÁLYAI 

3.1. A QUANTIS Alpha Zrt. és az ügyfél a szerződések teljesítésében a polgári jog általános 
szabályai szerint, a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megfelelően 
működnek együtt. A felek kötelesek a szerződésekhez kapcsolódó tényekről és 
körülményekről késedelem nélkül tájékoztatni egymást, felhívni egymás figyelmét az 
esetleges változásokra, tévedésekre és mulasztásokra. Az ügyfél köteles 
haladéktalanul értesíteni a QUANTIS Alpha Zrt.-t, ha nem érkezett meg hozzá 
valamely olyan értesítés, amelyet akár a jelen üzletszabályzat, akár egyedi szerződés 
alapján a QUANTIS Alpha Zrt. küldeni köteles. 

 
3.2. Az ügyfél adataiban és a QUANTIS Alpha Zrt.-vel kötött szerződést érintő 

körülményben (különösen: névben, címben, jogi formában, jog- és 
cselekvőképességben, képviseleti jogban, kockázatviselő képességben és 
hajlandóságban, pénzügyi helyzetben, befektetési célok tekintetében) beállt bármely 
változást a QUANTIS Alpha Zrt. részére haladéktalanul, de legkésőbb a változásról való 
tudomásszerzését követő 5 munkanapon belül be kell jelenteni. A bejelentési 
kötelezettségek elmulasztásából, késedelmes vagy hibás teljesítéséből fakadó 
következmények, kár az ügyfelet terhelik. 

 
A QUANTIS Alpha Zrt. nem felel az ügyfél téves adatszolgáltatásából, mulasztásából 
vagy késedelmes adatszolgáltatásból eredő károkért. Ha a QUANTIS Alpha Zrt. 
felismeri a téves adatszolgáltatást, haladéktalanul felhívja az ügyfelet a helyes adatok 
közlésére. A QUANTIS Alpha Zrt. ebben az esetben jogosult a megbízások/ügyletek 
teljesítését/megkötését függőben tartani. A teljesítés függőben tartásával 
kapcsolatos késedelemből fakadó károkért a QUANTIS Alpha Zrt. nem felel. 

 
3.3. Az ügyfél köteles haladéktalanul értesíteni a QUANTIS Alpha Zrt.-t az alábbi tényekről 

és eseményekről: 
 

(a) ha csőd-, illetőleg felszámolási eljárás megindítása iránti kérelmet kíván 
előterjeszteni önmaga ellen. Ez esetben az ügyfél a döntéshozatal előtt 
legalább 5 munkanappal köteles értesíteni a QUANTIS Alpha Zrt.-t. Ha a 
felszámolási eljárást harmadik személy kezdeményezi az ügyfél ellen, akkor az 
ez irányú szándékról történt tudomásszerzését követően haladéktalanul 
értesíti az ügyfél a QUANTIS Alpha Zrt.-t; 

(b) ha bármely, 30 napot meghaladó köztartozása van; 
(c) ha az ügyfél a tevékenységéből eredő bármely fizetési kötelezettség 

teljesítését elmulasztotta, e fizetési kötelezettséget megállapító hatósági, ill. 
bírósági határozat kézhezvételét követően függetlenül attól, hogy a kötelező 
határozat jogerős-e; 

(d) bármely, az ügyféllel szemben foganatosított végrehajtási cselekményről; 
(e) ha valamely, a QUANTIS Alpha Zrt.-vel kötött szerződés vagy a jelen 

üzletszabályzat valamely tény vagy esemény vonatkozásában értesítési 
kötelezettséget határoz meg, és nem határozza meg az értesítési 
kötelezettség teljesítésének határidejét. 

4. A KAPCSOLATTARTÁS NYELVE 

4.1. A QUANTIS Alpha Zrt. és az ügyfél közötti kapcsolattartás hivatalos nyelve a magyar. 
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4.2. Bizonyos esetekben az adott piacra, pénzügyi eszközre vonatkozó tájékoztatások, az 

ennek alapjául szolgáló dokumentumok kizárólag idegen nyelven érhetőek el és a 
QUANTIS Alpha Zrt. nem tudja ezen tájékoztatásokat, dokumentumokat magyar 
nyelven az ügyfél rendelkezésére bocsátani. Erről a QUANTIS Alpha Zrt. értesíti az 
ügyfelet.  

5. A KAPCSOLATTARTÁS MÓDJA,  GYAKORISÁGA ÉS SZABÁLYAI 

5.1. A felek között a kapcsolattartás  

(a) személyesen; 
(b) postai úton; 
(c) rögzített telefonbeszélgetésben; 
(d) telefaxon;  
(e) e-mailen, vagy  
(f) internetes felületen (a QUANTIS Alpha Zrt. honlapján, internetes 

szolgáltatások igénybevételét biztosító kereskedési rendszer alkalmazása 
útján) 

 
történhet. 

 
5.2. Az ügyfél a fenti módok bármelyikén adhat megbízást a QUANTIS Alpha Zrt. részére. 

A Társaság külön hirdetményben határozza meg, hogy a megbízások elfogadására 
szolgáló, a fenti 5.1. pontban meghatározott felületek közül aktuálisan melyik érhető 
el. A QUANTIS Alpha Zrt. a megbízást – különös tekintettel a telefonon, telefaxon, 
illetve elektronikus úton adott megbízásokra - írásban a következő pont rendelkezései 
szerint visszaigazolja.  

5.3. Megbízás elfogadása, a megbízás alapján létrejött egyedi megállapodás 

Az ügyfél által a fenti 5.1. pont alatt meghatározott közvetítői csatornákon keresztül 
adott megbízás alapján, a megbízás QUANTIS Alpha Zrt. által történő elfogadása 
esetén a létrejött egyedi szerződést a QUANTIS Alpha Zrt. haladéktalanul írásba 
foglalja (a továbbiakban "visszaigazolás"), ezzel történik meg a szerződés írásba 
foglalása. A QUANTIS Alpha Zrt. tartós adathordozón - vagyis olyan eszközön, amely 
az ügyfél számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő 
ideig történő tartós tárolását és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal 
történő megjelenítését - útján (kivételes esetben postai úton és faxon) az esedékes 
számlaértesítővel egyidejűleg, de legkésőbb a megbízás teljesítését követően, az 5.4. 
pontban meghatározott tájékoztatással egyidejűleg megküldi az ügyfél részére a 
visszaigazolást.  
 
Az ügyfél aláírja a visszaigazolást és visszaküldi a QUANTIS Alpha Zrt.-nek. Az a 
körülmény, hogy az ügyfél a visszaigazoláson, vagy kapcsolódó tájékoztatáson 
feltüntetett határidőn belül nem küldte vissza az aláírt visszaigazolást, nem érinti az 
adott ügylet érvényességét vagy érvényesíthetőségét, és a visszaigazolt feltételek 
megerősítéseként kell tekinteni, feltéve, hogy a visszaigazolás nem tartalmaz 
nyilvánvaló tévedéseket. 
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Az ügyfél által nem megfelelő rendelkezésekkel (hiányos, valótlan, hibás, elkésett, 
ellentmondó stb.) ellátott megbízások és egyéb rendelkezések megadásának 
következményeiért az ügyfelet terheli a felelősség. 

5.4. Megbízás végrehajtását követő tájékoztatás 

A QUANTIS Alpha Zrt. a megbízások végrehajtásáról az ügyfelet haladéktalanul, de 
legkésőbb a következő munkanapon írásban, e-mail vagy más tartós adathordozó 
útján (kivételes esetben postai úton és faxon) értesíti. Ha a megbízást a QUANTIS 
Alpha Zrt. harmadik személy közreműködésével hajtotta végre, az ügyfél 
értesítésének határideje e harmadik személy igazolásának kézhezvételét követő 
munkanap.  

5.5. Kifogás 

Abban az esetben, ha a QUANTIS Alpha Zrt. az ügyfél javára olyan ügyletet teljesített, 
amely az ügyfél által adott megbízásban foglaltaknak nem felel meg, az ügyfél jogosult 
a megbízás teljesítésére vonatkozó tájékoztatás közlésétől számított öt napon belül 
kifogást emelni. Amennyiben a fenti határidőn belül az ügyfél e jogával nem élt, úgy 
a QUANTIS Alpha Zrt. jogosult úgy tekinteni, hogy az abban foglaltakat az ügyfél 
elfogadta, így az ügylet érvénytelenségére vagy a QUANTIS Alpha Zrt. felróható 
magatartására az ügyfél utóbb nem hivatkozhat. 

5.6. Telefonon adott megbízáshoz kapcsolódó hangrögzítés, hangfelvétel megőrzése, 
ügyfél azonosítása 

Telefonon adott megbízásokat a QUANTIS Alpha Zrt. rögzíti, a rögzített 
beszélgetéseket a szerződés írásba foglalásáig vagy írásos visszaigazolását követően 
az elévülési idő végéig, illetve ennek hiányában a megbízás megadását követő naptári 
évtől számított, nyolc évig őrzi, az illetéktelen hozzáférés megakadályozására 
alkalmas helyen elkülönítve tárolja.  

A QUANTIS Alpha Zrt. a rögzített és tárolt hangfelvételekhez az ügyfelek számára és 
külön kérésükre a megőrzési időn belül hozzáférést biztosít a QUANTIS Alpha Zrt. 
székhelyén, az üzleti órák alatt, előre egyeztetett időpontban. 

A QUANTIS Alpha Zrt. a telefonon adott megbízások, , egyéb szerződések, ügyletek, 
utasítások, kérések megadásakor/megkötésekor a visszaélések kockázatának 
csökkentése érdekében a telefonon történő megbízás elfogadásának feltétele, hogy 
az ügyfél azonosító adataival igazolja magát. A QUANTIS Alpha Zrt. telefonon keresztül 
attól az ügyféltől fogad el megbízást, aki a telefon használatára vonatkozó 
kockázatfeltáró nyilatkozatot aláírta. 
 
A telefonon történő azonosítás elvégzéséhez a QUANTIS Alpha Zrt. az ügyfél részére 
felhasználónevet és/vagy jelszót adhat. Amennyiben a QUANTIS Alpha Zrt. megítélése 
szerint az ügyfél nem azonosítható, az azonosítás történhet az ügyfél részéről a 
QUANTIS Alpha Zrt. részére korábban átadott vagy ügyfél által meghatározott jelszó 
QUANTIS Alpha Zrt.-vel való közlésével, vagy az ügyfél korábban írásban megadott e-
mail címére elektronikus üzenetben vagy mobiltelefonszámára sms üzenetben 
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küldött biztonsági kód visszaolvasásával történő azonosításával, az ügyfél egyes 
adatainak megadásával, valamint egyéb módon. 

 
Az ügyfél köteles a jelszót titkosan kezelni, azt harmadik személy részére nem adhatja 
át. A fenti kötelezettség be nem tartásából eredő valamennyi kár az ügyfelet terheli. 
A Társaság a jelszavakat saját eljárási rendje szerint bizalmasan kezeli és biztosítja, 
hogy az harmadik személyek részére ne legyen hozzáférhető.  
 

5.7. Kézbesítés szabályai 

A QUANTIS Alpha Zrt.-t nem terheli felelősség, ha az ügyfél olyan értesítési címet, 
telefon- vagy telefax-számot, e-mail címet vagy egyéb értesítési csatornát vagy 
elérhetőséget ad meg a QUANTIS Alpha Zrt. számára, amelyen az értesítés nem 
teljesíthető.  
 
A QUANTIS Alpha Zrt. értesítéseit elsődlegesen e-mail útján, vagy a weboldalán 
internetes felületen kézbesíti, faxot illetve postai utat csak kivételes esetekben, illetve 
az ügyfél kifejezett kérése esetén vesz igénybe. Ha az értesítéshez az ügyfél kérése 
alapján a postai utat veszi igénybe, az ügyfélnek szóló iratokat és értesítéseket nem 
köteles ajánlottan vagy tértivevényesen postázni. 
 
Elektronikus úton megküldött értesítés estén a tájékoztatás megadottnak minősül, 
amennyiben az értesítés az ügyfél által a QUANTIS Alpha Zrt. részére megadott címre 
került megküldésre. Az elektronikus tájékoztatásban foglaltak az ügyfél által 
elfogadottnak minősülnek, amennyiben az ügyfél 5 napon belül azt nem vitatja. 
 
A QUANTIS Alpha Zrt. postai úton megküldött írásbeli értesítései akkor számítanak 
kézbesítettnek, ha azok az ügyfél által megadott címre megküldésre kerültek. A 
megküldés időpontjának a szokásos postai idő eltelte minősül. A felek megállapodása 
szerint szokásos postai idő belföldi kézbesítés esetén 5 nap, külföldre történő 
kézbesítés esetén 10 nap. A postai úton megküldött küldemények elfogadottnak 
minősülnek, amennyiben az ügyfél a kézbesítéstől számított 5 napon belül azt nem 
vitatja. 
 
A QUANTIS Alpha Zrt. a tájékoztatást jogosult a jelen üzletszabályzat rendelkezései 
alapján hirdetményi úton vagy tartós adathordozón keresztül teljesíteni a Bszt.-ben 
meghatározott esetekben, azzal, hogy a hirdetményekben meghatározott információt 
nem kifejezetten az ügyfélnek címzi, hanem weboldalán, illetőleg székhelyén történő 
kifüggesztéssel teszi elérhetővé. 
 
A hirdetményi tájékoztatás attól az időponttól tekintendő megadottnak, amikor a 
QUANTIS Alpha Zrt. az üzletszabályzat rendelkezései szerint hirdetményét vagy 
módosításait közzéteszi, illetőleg a kifüggesztés megtörténik és irányadó valamennyi 
olyan szerződésre, megbízásra, amelyek e közzétételt (kifüggesztést) követően, a 
tájékoztatásban foglaltak hatályba lépésétől kerülnek megkötésre, megadásra. 
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5.8. Az Internetes felületre vonatkozó speciális szabályok, ügyfél azonosítása 

Az Internetes felület a Társaság által üzemeltetett, meghatározott weboldalon 
elérhető, elektronikusan működő rendszer, amely a jelen üzletszabályzatban, 
Keretszerződésben és egyedi szerződésekben, illetve a Társaság által közzétett 
hirdetményekben meghatározott szabályok szerint nyújt lehetőséget befektetési és 
azok kiegészítő szolgáltatásai Interneten keresztül történő igénybevételére, eseti 
megbízás Társaság részére történő adására, valamint adatok lekérdezésére, 
tájékoztatásra és kapcsolattartásra.  
 
Az Internetes felületen végrehajtott műveletek, illetve az Ügyfél által az Internetes 
felületen adott eseti megbízás opcionálisak, kizárólag a Társaság által közzétett külön 
hirdetményben foglalt feltételek fennállása esetén kerülnek alkalmazásra. 
 
Az Internetes felületen adott megbízás elfogadásának feltétele, hogy az ügyfél 
azonosító adataival igazolja magát. A QUANTIS Alpha Zrt. az Internetes felületen 
keresztül attól az ügyféltől fogad el megbízást, aki az Internetes felület használatára 
vonatkozó kockázatfeltáró nyilatkozatot aláírta. 
 
A QUANTIS Alpha Zrt. az Internetes felületen történő belépéshez az ügyfél részére 
felhasználónevet és/vagy jelszót ad. Amennyiben a QUANTIS Alpha Zrt. megítélése 
szerint az ügyfél nem azonosítható, az azonosítás történhet az ügyfél részéről a 
QUANTIS Alpha Zrt. részére korábban átadott vagy ügyfél által meghatározott jelszó 
QUANTIS Alpha Zrt.-vel való közlésével, vagy az ügyfél korábban írásban megadott e-
mail címére elektronikus üzenetben vagy mobiltelefonszámára sms üzenetben 
küldött biztonsági kód visszaolvasásával történő azonosításával, az ügyfél egyes 
adatainak megadásával, valamint egyéb módon. 

 
Az ügyfél köteles a jelszót titkosan kezelni, azt harmadik személy részére nem adhatja 
át. A fenti kötelezettség be nem tartásából eredő valamennyi kár az ügyfelet terheli. 
A Társaság a jelszavakat saját eljárási rendje szerint bizalmasan kezeli és biztosítja, 
hogy az harmadik személyek részére ne legyen hozzáférhető.  
 
Az Internetes felületen az ügyfél azonosító adataival való belépést követően 
végrehajtott valamennyi tranzakció az ügyfél érvényes rendelkezésének vagy 
megbízásának minősül, az üzletszabályzatban, keretszerződésben és egyedi 
szerződésekben, illetve a Társaság által közzétett hirdetményekben és az Internetes 
felületre vonatkozó szabályoknak megfelelően. 
 

  



25 
 

A QUANTIS Alpha Befektetési Zrt. üzletszabályzata 
szab1000-V016 

QUANTIS Alpha Befektetési Zrt. 

 
 

 

5. FEJEZET  KÖZVETÍTŐK, KÖZREMŰKÖDŐK ÉS HARMADIK SZEMÉLYEK 
IGÉNYBEVÉTELE  

 
 
1. A QUANTIS Alpha Zrt. az általa közvetítőként igénybe vett személyért úgy felel, 

mintha saját maga járt volna el, kivéve a jogszabályban meghatározott eseteket.  
 
2. Amennyiben a QUANTIS Alpha Zrt. a harmadik személy kiválasztásánál az ügyfél 

utasítását követi, a QUANTIS Alpha Zrt. nem felel a harmadik személyért.  
 
3. Amennyiben a jogszerűen igénybevett közreműködő vagy harmadik személy 

felelősségét jogszabály vagy kötelezően alkalmazandó szabályzat vagy üzletszabályzat 
(pl. KELER Zrt., BÉT) korlátozza, a QUANTIS Alpha Zrt. felelőssége is ehhez igazodik. 

 
4. A jogosan igénybevett közreműködők költségei az ügyfelet terhelik (pl. átutalási és 

transzferköltségek, KELER-díjak, külföldi közreműködő díja). 
 

5. A QUANTIS Alpha Zrt. által igénybevett közvetítők (a továbbiakban: "ügynök") 
felsorolását az üzletszabályzat melléklete tartalmazza. Az ügynök által az ügyfeleknek 
az ügynöki tevékenysége körében okozott károkért a QUANTIS Alpha Zrt. helytáll.  

 
6. Az ügynök igénybevétele miatt az ügyfelet ezen a címen többletköltség nem terheli, 

az egyes értékesítési csatornák díjtételeit a jelen üzletszabályzat mellékletét képező 
Díjjegyzék tartalmazza. 

 
7. A QUANTIS Alpha Zrt. nem felelős az ügyféllel való kapcsolattartáshoz bármely fél által 

igénybe vett szolgáltató (például az elektronikus hírközlési vagy a postai szolgáltató) 
tevékenységéért, működésének folyamatosságáért, az általa továbbítandó üzenetek 
és küldemények megfelelő formában, tartalommal, kellő időben történő 
megérkezéséért. 
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6. FEJEZET  DÍJAK ÉS KÖLTSÉGEK 

 
 
1. A QUANTIS Alpha Zrt. az általa felszámított díjakról díjjegyzéket készít (a 

továbbiakban: Díjjegyzék), amelyet a jelen üzletszabályzathoz csatol. A Díjjegyzék 
tartalmazza az ügyfeleket terhelő díjakat és költségeket, a késedelmi kamatot és 
kötbért.  

 
2. A QUANTIS Alpha Zrt. jogosult a Díjjegyzéket bármikor egyoldalúan módosítani. A 

módosított díjjegyzék a QUANTIS Alpha Zrt. székhelyén való kifüggesztéssel, vagy 
egyéb, a QUANTIS Alpha Zrt. által meghatározott későbbi időpontban lép hatályba. A 
QUANTIS Alpha Zrt. a Díjjegyzék módosításának tényét, a módosítás időpontját és a 
közzététel napját a www.quantisalpha.hu internetes honlapon teszi közzé. A 
Díjjegyzék módosítása esetén az ügyfél a QUANTIS Alpha Zrt.-vel kötött, 
módosítással érintett keretszerződéseit a jelen üzletszabályzat rendelkezései szerint 
felmondhatja. A módosított Díjjegyzék elfogadásának minősül, és a hatálybalépés 
napjától alkalmazható, ha a fentiek szerinti közzététel időpontját követő 15. nap 
végéig az érintett szerződést az ügyfél nem mondja fel.   

 
3. A QUANTIS Alpha Zrt. az ügyfélszámla megterhelése útján érvényesítheti az ügyfelet 

terhelő díjakat és költségeket. Egyedi megállapodás alapján, vagy ha az ügyfélszámla 
erre nem nyújt fedezetet, az ügyfél a szerződés megkötésével egyidejűleg, illetőleg a 
QUANTIS Alpha Zrt. felhívására, vagy az egyedi megállapodásban meghatározott 
határidőig köteles befizetési kötelezettségét teljesíteni. 

 
4. Fizetési kötelezettség késedelmes teljesítése esetén a QUANTIS Alpha Zrt. jogosult a 

díjjegyzékben meghatározott mértékű késedelmi kamat érvényesítésére.  
 
5. A QUANTIS Alpha Zrt. és ügyfelei között létrejött szerződések tekintetében az a 

Díjjegyzék hatályos, amely a szerződés megkötése napján az igénybevett 
szolgáltatásra vonatkozóan hatályban volt, kivéve, ha az ügyfél a megváltozott 
Díjjegyzéket nem fogadja el. A módosított Díjjegyzék elfogadásának szabályait a jelen 
fejezet 2. pontja tartalmazza.  
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7. FEJEZET  A FELEK FELELŐSSÉGE 

 
 
1. A felek kölcsönösen felelősek egymás felé a szerződés során közölt adatok 

valódiságáért, továbbá az ügylet tárgyát képező pénzügyi eszköz illetve pénzeszköz 
feletti korlátlan rendelkezési jogért. Az ügyfél részéről a szerződés során adott 
megtévesztő tájékoztatás következményeit az ügyfél viseli. 

 
2. Az ügyfél viseli mindazon károkat, amelyek abból adódnak, hogy a magánszemélyek 

jövedelemadójáról, az adózás rendjéről szóló, illetve a devizajogszabályokban, 
pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról rendelkező, valamint egyéb 
irányadó jogszabályokban foglalt mindenkori hatályos jogszabályi rendelkezéseknek 
megfelelő adatokat, okiratokat nem, hiányosan vagy késedelmesen bocsátja a 
QUANTIS Alpha Zrt. rendelkezésére. 

 
3. A QUANTIS Alpha Zrt. a jogszabályban, valamint a jelen üzletszabályzatban és annak 

elválaszthatatlan részét képező mellékleteiben meghatározott esetek, valamint az 
ügyfél súlyos és felszólítás ellenére sem rendezett szerződésszegése kivételével a 
szerződések (ideértve a keretszerződést és egyedi szerződéseket) teljesítéséért 
felelősségét nem zárja ki és nem is korlátozza. 
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8. FEJEZET  BIZTOSÍTÉKOK 

 
1. Az ügyfél tulajdonát képező, vagy egyébként az ügyfelet illető, a QUANTIS Alpha Zrt. 

által az ügyfél részére vezetett számlákon jóváírt  valamennyi pénz (készpénz vagy 
számlapénz), értékpapír, és egyéb pénzügyi eszköz a QUANTIS Alpha Zrt.-nek az 
ügyféllel szemben fennálló bármely követelése biztosítékaként óvadékul szolgál. 

 
2. A QUANTIS Alpha Zrt. a szerződések teljesítését megelőzően, vagy azt követően 

bármikor jogosult az ügyfelet megfelelő biztosíték adására, vagy az ügyfél által már 
szolgáltatott biztosítékok összegének vagy mennyiségének a követelés kielégítéséhez, 
vagy a szerződés szerinti teljes pénzösszeg vagy biztosíték kifizetéséhez szükséges 
mértékű növelésére felszólítani. 

 
3. A QUANTIS Alpha Zrt. az ügyfél értesítése nélkül jogosult a szerződések teljesítését 

arányos mértékben felfüggeszteni mindaddig, amíg a QUANTIS Alpha Zrt.-nek az 
ügyféllel szembeni követelései kielégítést nem nyernek. Az ügyfél viseli az óvadék  
fenntartásával és érvényesítésével kapcsolatos költségeket és kiadásokat. 

 
4. Ha az ügyfél a jelen üzletszabályzatban vagy az egyedi szerződésben előírt 

határidőben a QUANTIS Alpha Zrt. követelését felszólítás ellenére nem elégíti ki, a 
QUANTIS Alpha Zrt. jogosult az óvadékból az ügyfél esedékessé vált tartozását 
közvetlenül, az ügyféllel való elszámolás mellett kielégíteni.  

 
5. A QUANTIS Alpha Zrt. – saját belátása szerint – egyenként vagy együttesen 

felszabadíthatja azokat a biztosítékként átadott vagyonelemeket, amelyek 
követelései biztosítása szempontjából nem szükségesek. 

 
6. A QUANTIS Alpha Zrt. pénzügyi eszközre vonatkozó vételi megbízás teljesítése 

(részteljesítése), az eladási megbízás eredménytelensége (vagy részleges 
eredménytelensége), az értékpapír-letétkezelői és értékpapír-kezelői, valamint az 
értékpapír-számla és ügyfélszámla szerződés megszűnése esetén, továbbá az ügyfél 
számára vagy megbízásából teljesített bármely szolgáltatás esetén a QUANTIS Alpha 
Zrt. által nyilvántartott értékpapírra és pénzre vonatkozó megbízását (átutalását, 
átvezetését, transzferét stb.) a díjak, jutalékok, a külön felszámítható költségek, 
késedelmi kamat megfizetéséig, továbbá esetleges egyéb pénzkövetelése és kára 
megtérítéséig jogosult visszatartani. 

 
7. A QUANTIS Alpha Zrt. az ügyfél részére befolyt vételárnak, illetve az ügyfél által átutalt 

vételárnak az összegéből jogosult levonni a díjak, kezelési költségek, a külön 
felszámítható költségek, a vételár vagy egyéb pénzkövetelés, a késedelmi kamat és az 
ügyfélnek felróható esetleges kára összegét az ügyfél részére való kifizetés 
(visszafizetés) során. 

 
8. A QUANTIS Alpha Zrt. jogosult az ügyfél ügyfélszámláját megterhelni az ügyfélnek a 

QUANTIS Alpha Zrt.-vel szemben fennálló bármely esedékes tartozása összegével, a 
tartozás jogcímétől függetlenül. A QUANTIS Alpha Zrt. az ügyféllel szemben fennálló 
követelése teljes kielégítése erejéig jogosult az ügyfelet illető, a QUANTIS Alpha Zrt. 
által nyilvántartott pénzt, illetve értékpapírt visszatartani. A QUANTIS Alpha Zrt. a 
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visszatartási jog keretében jogosult az ügyfél javára vezetett értékpapír- és 
ügyfélszámlát a követelés kielégítéséig zárolni.  

 
9. A visszatartási és az óvadék érvényesítésével kapcsolatos költségek az ügyfelet 

terhelik. 
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9. FEJEZET  A SZERZŐDÉSEK MÓDOSÍTÁSA, MEGSZŰNÉSE ÉS 
MEGSZÜNTETÉSE 

 

1. A SZERZŐDÉSEK MÓDOSÍTÁSA 

A felek közös megállapodással, írásban módosíthatják a keretszerződést vagy a még 
nem teljesített egyedi szerződéseket. Az üzletszabályzat és a Díjjegyzék módosítása a 
jelen üzletszabályzatban meghatározottak szerint módosítja a felek közötti 
szerződéseket. A QUANTIS Alpha Zrt. ismét felhívja a figyelmet arra, hogy az 
üzletszabályzat és a Díjjegyzék módosítása elfogadásának minősül, ha az ügyfél a 
közzétételtől számított 15 napon belül nem mondja fel írásban a szerződést. 

2. KERETSZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE 

A QUANTIS Alpha Zrt. és az ügyfél közötti keretszerződés bármely fél jogutód nélküli 
megszűnésével – természetes személy ügyfél esetén a halálával – megszűnnek. 

3. KERETSZERZŐDÉS MEGSZÜNTETÉSE 

3.1. A keretszerződés megszüntethető  

• a felek közös megegyezésével; 

• rendes felmondással; és 

• rendkívüli felmondással.  
 
3.2. A felek bármely keretszerződésüket bármikor megszüntethetik közös megegyezéssel. 

Közös megegyezés esetén rendelkezni kell az adott keretszerződés hatálya alá tartozó, 
még bármely fél számára bármilyen teljesítési kötelezettséget jelentő ügyletekről. Ha 
a felek a közös megegyezés keretében ezekről az ügyletekről nem rendelkeznek, úgy 
ezen ügyletekre azok megszűnéséig - a keretszerződés megszűnése ellenére - a 
megszűnő keretszerződés rendelkezéseit kell alkalmazni.  

 
3.3. Bármelyik fél a másikhoz intézett írásbeli rendes felmondással megszüntetheti a 

keretszerződést 15 napos felmondási idővel.  
 

Mind a jelen üzletszabályzat, mind a Díjjegyzék, illetve a QUANTIS Alpha Zrt. egyes 
hirdetményei egyoldalú módosítása esetén az ügyfél a módosítással érintett 
keretszerződéseit a közzétételt követően 15 napos felmondási idővel írásban 
mondhatja fel. 

 
3.4. Bármelyik fél azonnali hatállyal felmondhatja a keretszerződést, ha azt a másik fél 

neki felróható módon súlyosan megszegte. A jelen üzletszabályzat értelmében az 
minősül az ügyfél részéről súlyos szerződésszegésnek, ha  
(a) az ügyfél olyan adatokat szolgáltat, illetve nyilatkozatokat ad, amelyek a 

QUANTIS Alpha Zrt. megtévesztésére irányulnak, illetve a QUANTIS Alpha Zrt.-t 
valótlan tények, adatok közlésével vagy eltitkolásával vagy más módon 
megtéveszti; 

(b) olyan körülmény áll be, mely alapján a QUANTIS Alpha Zrt. a Bszt. alapján a 
szerződéskötés megtagadására lenne köteles; 
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(c) vagyoni helyzetét, illetve gazdasági viszonyait érintő olyan változás áll be, amely 
lényeges rosszabbodást idéz elő, így különösen felszámolási eljárás alá kerül, 
vagy ilyen helyzet bekövetkezte fenyeget;  

(d) az ügyfél a fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, azzal késedelembe esik, 
fizetési kötelezettségének teljesítése, teljesítőképessége veszélyeztetetté vált, 
így például nem tesz eleget a jelen üzletszabályzat szerinti biztosítékadási, 
kiegészítési kötelezettségének, de legkésőbb akkor, amikor a fizetési 
kötelezettségének a határidőt követő 3 munkanapon belül sem tesz eleget; 

(e) az ügyfél nem tesz eleget a jelen üzletszabályzatban meghatározott értesítési, 
tájékoztatási, adatszolgáltatási kötelezettségének; valamint ha 

(f) egyéb, a felek között létrejött szerződésekben meghatározott azonnali 
felmondási ok áll fenn. 

 
Amennyiben a QUANTIS Alpha Zrt. felmondási jogával nem élt, nem értelmezhető 
akként, hogy felmondási jogáról lemondott. 

 
3.5. Az ügyfél súlyos szerződésszegésének minősülő esetek, jelen fejezetben nem 

szabályozott körét, valamint a felek szerződésszegése esetén a felek jogait és 
kötelezettségeit a jelen Üzletszabályzat különös része ügyletfajtánként tartalmazza. 

 
3.6. A QUANTIS Alpha Zrt. súlyos szerződésszegésének az minősül, ha az esedékességet 

követő 3 munkanapon belül sem tesz eleget a szerződésből eredő 
főkötelezettségének. 

4. EGYEDI SZERZŐDÉSEK MEGSZŰNÉSE 

A QUANTIS Alpha Zrt. és az ügyfél közötti egyedi szerződések bármely fél jogutód 
nélküli megszűnésével, természetes személy ügyfél esetén az ügyfél halálával 
megszűnnek.  

5. EGYEDI SZERZŐDÉSEK MEGSZÜNTETÉSE 

5.1. Bármely egyedi szerződés megszüntethető a felek közös megegyezésével. 
 
5.2. Az egyedi szerződések rendes felmondással csak akkor mondhatók fel, ha a rendes 

felmondás jogát jogszabály biztosítja, vagy a felek kifejezett megállapodása alapján 
arra lehetőség van. 

 
5.3. Amennyiben az ügyfél által adott eseti megbízás alapján létrejövő egyedi szerződés 

tárgyát képező pénzügyi eszköz forgalmazását vagy a QUANTIS Alpha Zrt. felügyeleti 
engedélyét még az eseti megbízás alapján létrejövő egyedi szerződés teljesítését 
megelőzően felfüggesztik, úgy a QUANTIS Alpha Zrt. jogosult a szerződéstől elállni. Az 
elállás a szerződést létrejöttére visszamenőleges hatállyal felbontja, a már teljesített 
szolgáltatások visszajárnak.  

 
 
6. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSÉVEL ÉS MEGSZÜNTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÖZÖS SZABÁLYOK  
 
6.1. Ha az ügyfél a QUANTIS Alpha Zrt.-vel kötött bármely szerződését felmondja, köteles 

helytállni a QUANTIS Alpha Zrt. által már elvállalt kötelezettségekért. Az ügyfél 
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tudomásul veszi, hogy elvállalt kötelezettség egyben teljesítésnek minősül, ha 
megbízása/rendelkezése alapján az ügyletet már megkötötték. 

 
6.2. A szerződéses kapcsolatok megszűnésével az ügyfél részére vezetett számlák 

egyenlegei a megszűnéssel esedékessé válnak. Pozitív számlaegyenleg esetén az 
esedékessé vált összeg után az ügyfél a QUANTIS Alpha Zrt.-vel szemben késedelmi 
kamatra nem jogosult.  

 
6.3. A felek a szerződés megszűnése esetén a szerződés megszűnésével egyidejűleg, 

legkésőbb a szerződés megszűnésének napján kötelesek egymással elszámolni. 
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10. FEJEZET  ELSZÁMOLÁS 

 

1. AZ ELSZÁMOLÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 

1.1. Az elszámolás fogalma az adott ügylethez kapcsolódó tartozások és követelések 
mindkét fél által történő maradéktalan teljesítését jelenti. Az elszámolások 
esedékességét a felek szerződése, ennek hiányában az adott piacra irányadó 
szabályok és szokványok, utóbbi hiányában a QUANTIS Alpha Zrt. vonatkozó 
értesítése határozza meg. 

 
1.2. A jelen üzletszabályzat alapján a pénzátutalások és egyéb pénzügyi eszközök átadása 

teljesítésének a napja az a nap, amikor a pénzösszeget vagy a pénzügyi eszközt a 
jogosult számláján jóváírták.  

 
1.3. A számlavezetés díjainak elszámolása a Díjjegyzékben meghatározott időtartam 

lejáratakor esedékes. Ez alól kivételt képez a számla megszűnése, amely esetben a 
megszűnéssel esedékessé válik valamennyi számlavezetési díj és a számlavezetéshez 
kapcsolódó egyéb költség is. 

 
1.4. A számlavezetéshez kapcsolódó költségek és díjak kivételével a QUANTIS Alpha Zrt. 

díjainak és költségeinek esedékessége az alábbi: 
 

(a) Bizományosi jellegű ügylet esetén a bizományosi szerződés alapján az 
adásvételi szerződés megkötése a QUANTIS Alpha Zrt. által, 

 
(b)  
(c) Minden egyéb ügylet esetén a QUANTIS Alpha Zrt. díjai és költségei – eltérő 

megállapodás hiányában esedékessé válnak, ha az ügylethez kapcsolódó 
főkötelezettségét a QUANTIS Alpha Zrt. teljesíti. 

2. TÉVES JÓVÁÍRÁSOK ÉS TERHELÉSEK  

A QUANTIS Alpha Zrt. jogosult az ügyfél rendelkezése nélkül vagy annak ellenére a 
tévedés felismerésekor bármely mást megelőzően a tévesen jóváírt vagy terhelt 
összeget vagy értékpapírt az ügyfél számláján helyesbíteni, azaz a tévesen jóváírt 
összeggel vagy értékpapírral/egyéb pénzügyi eszközzel az ügyfél számláját 
megterhelni. Ha a számla nem nyújt fedezetet a tévesen jóváírt összeg vagy értékpapír 
terhelésére, akkor a QUANTIS Alpha Zrt. a tartozás összegének megfelelő negatív 
egyenleget mutat ki. Ezzel egyidejűleg felhívja az ügyfelet arra, hogy tartozását a 
QUANTIS Alpha Zrt. felé – a felhívásban megjelölt, de legalább 5 munkanapos 
határidőben – rendezze.  Ezen határidő alatt a QUANTIS Alpha Zrt. az ügyfél kérésére 
személyes egyeztetést vállal. Ha a fentiek ellenére az ügyfél nem rendezi a tartozását, 
a fizetési határidő lejártától a QUANTIS Alpha Zrt. a díjjegyzékben meghatározott 
késedelmi kamatot számítja fel és mindent megtesz a tartozás érvényesítése 
érdekében. 
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11. FEJEZET  ADÓZÁS 

 
 
1. A QUANTIS Alpha Zrt. az ügyfelek részére történő kifizetések során minden esetben 

a hatályos adójogszabályok szerint teljesíti az adók levonását és az adózás rendje, 
valamint egyéb jogszabályok alapján előírt adatszolgáltatási kötelezettségét. 

 
2. A nem magyar adótörvények hatálya alá tartozó személyek saját érdekükben az 

adójogszabályokban meghatározott határidőket megelőzően nyilatkoznak a QUANTIS 
Alpha Zrt.-nek, hogy mely ország szabályai szerint adóznak, egyidejűleg rendelkezésre 
bocsátják a megfelelő, jogszabályok által előírt dokumentumokat ("illetőségigazolás") 
– idegen nyelvű okiratok esetén a QUANTIS Alpha Zrt. által hitelesnek elfogadott 
fordítással –, amelyek lehetővé teszik a más elbírálás szerinti adózást. A QUANTIS 
Alpha Zrt. fenntartja a jogot arra, hogy kizárólag az adott évre vonatkozó érvényes 
illetőségigazolás rendelkezésre állása esetében tekintse az ügyfelet az 
illetőségigazolás szerint meghatározott illetőségűnek és ennek alapján alkalmazza az 
ezen illetőség alapján alkalmazható szabályokat. 

 
3. Minden olyan ügylet esetén, amelynek adójogi vonatkozása áll fenn, és a hatályos 

adójogszabályok előírják a QUANTIS Alpha Zrt. részére az ügyféltől meghatározott 
dokumentumok bemutatásának kérését, illetőleg az ügyfél adószámának, 
adóazonosító jelének és egyéb adatainak ellenőrzését és rögzítését, az ügyfél köteles 
ezen dokumentumokat, igazolásokat, igazolványokat a QUANTIS Alpha Zrt.-nek 
bemutatni, illetőleg a QUANTIS Alpha Zrt. kérésére átadni. Ennek elmulasztása esetén 
a QUANTIS Alpha Zrt. jogosult az ügylet megkötését illetőleg egyéb tranzakció 
elvégzését visszautasítani vagy egyéb módon a hatályos adójogszabályoknak 
megfelelően eljárni. 

 
4. Az ügyfél tudomásul veszi, hogy bizonyos ügyletek kapcsán olyan költség, illetve 

adófizetési kötelezettség is keletkezhet, amely megfizetése nem a QUANTIS Alpha 
Zrt.-n keresztül történik. 
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12. FEJEZET  ÉRTÉKPAPÍRTITOK, ÜZLETI TITOK 

 
1. A felek kötelesek a másik fél működésével kapcsolatban tudomásukra jutott üzleti 

titkot időbeli korlátozás nélkül megtartani. Üzleti titoknak minősül a másik fél 
gazdasági tevékenységéhez kapcsolódó minden nem közismert vagy az érintett 
gazdasági tevékenységet végző személyek számára nem könnyen hozzáférhető olyan 
tény, tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, amelynek 
illetéktelenek által történő megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése vagy 
nyilvánosságra hozatala a jogosult jogos pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekét 
sértené vagy veszélyeztetné, feltéve, hogy a titok megőrzésével kapcsolatban a vele 
jogszerűen rendelkező jogosultat felróhatóság nem terheli. 

 
2. A titoktartási kötelezettség nem áll fenn a feladatkörében a törvény felhatalmazása 

alapján eljáró 

- Felügyelettel, felügyeleti hatósággal; 

- Befektető-védelmi Alappal; 

- MNB-vel; 

- Állami Számvevőszékkel; 

- állami adóhatósággal; 

- Gazdasági Versenyhivatallal; 

- a központi költségvetési pénzeszközök felhasználásának szabályszerűségét és 
célszerűségét ellenőrző, kormányzati ellenőrzési szervvel; 

- nemzetbiztonsági szolgálattal 

- a rendőrségről szóló törvényben meghatározott belső bűnmegelőzési és 
bűnfelderítési feladatokat ellátó, valamint terrorizmust elhárító szervvel 

- pénzügyi információs egységként működő hatósággal 

szemben. 

A titoktartási kötelezettség az eljárás alapját képező ügyre vonatkozóan nem áll fenn 
továbbá a hatáskörében eljáró 

- nyomozó hatósággal a folyamatban lévő büntetőeljárás, valamint a feljelentés 
kiegészítése keretében, továbbá a feladatkörében eljáró ügyészséggel 
szemben; 

- a büntető-, valamint hagyatékkal kapcsolatos polgári ügyben, továbbá csőd-, 
illetve felszámolási eljárás, kényszertörlési eljárás, valamint önkormányzati 
adósságrendezési eljárás keretében a bírósággal; 

- az európai uniós támogatások felhasználásának szabályszerűségét ellenőrző 
Európai Csalásellenes Hivatallal (OLAF) szemben. 

 
3. Nem jelenti az üzleti titok sérelmét a Bszt. 54. § (2) bekezdésében meghatározott 

(bennfentes kereskedelemmel illetve piacbefolyásolással kapcsolatos) bejelentési 
kötelezettség teljesítése. Nem lehet üzleti titokra hivatkozással visszatartani az 
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információt a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra 
vonatkozó, külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási 
kötelezettség esetén sem.  

 
4. Értékpapírtitok minden olyan, az ügyfélről a QUANTIS Alpha Zrt. rendelkezésére álló 

adat, amely az ügyfél személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti befektetési 
tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, illetve a QUANTIS 
Alpha Zrt.-vel kötött szerződéseire, számlájának egyenlegére és forgalmára 
vonatkozik. Az értékpapírtitokra vonatkozó rendelkezések szempontjából ügyfélnek 
kell tekinteni mindenkit, aki a QUANTIS Alpha Zrt.-től szolgáltatást vesz igénybe. Aki 
értékpapírtitok birtokába jut, köteles azt időbeli korlátozás nélkül megtartani, és 
nem használhatja fel arra, hogy annak révén saját maga vagy más személy részére 
közvetlen vagy közvetett módon előnyt szerezzen, továbbá, hogy a QUANTIS Alpha 
Zrt.-nek vagy ügyfeleinek hátrányt okozzon. 

 
5. Értékpapírtitok harmadik személynek – az ügyfél egyidejű tájékoztatása mellett –  

csak akkor adható ki, ha 

- az ügyfél vagy annak törvényes képviselője a rá vonatkozó kiszolgáltatható 
értékpapírtitok körét pontosan megjelölve közokiratba vagy teljes bizonyító 
erejű magánokiratba foglaltan kéri, vagy erre felhatalmazást ad, 

- törvény az értékpapírtitok megtartásának kötelezettsége alól felmentést ad, 

- a QUANTIS Alpha Zrt. érdeke ezt az ügyféllel szemben fennálló követelése 
eladásához vagy lejárt követelése érvényesítéséhez szükségessé teszi. 

 
6. Az értékpapírtitok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn 

- a hatáskörében eljáró Befektető–védelmi Alappal, Oszágos Betétbiztosítási 
Alappal, MNB–vel, Állami Számvevőszékkel, Gazdasági Versenyhivatallal; 

- a jogszabályban meghatározott tevékenységi körében eljáró szabályozott 
piaccal, multilaterális kereskedési rendszer működtetőjével, az elszámolóházi 
tevékenységet végző szervezettel, a központi értéktárral, az Áht. 63. § (1) 
bekezdésében meghatározott ellenőrzési jogkörét gyakorló kormányzati 
ellenőrzési szervvel, valamint az európai uniós támogatások felhasználásának 
szabályszerűségét ellenőrző Európai Csalásellenes Hivatallal (OLAF); 

- a hagyatéki ügyben eljáró közjegyzővel, valamint a hatáskörében eljáró 
gyámhatósággal; 

- csődeljárás, felszámolási eljárás, önkormányzatok adósságrendezési eljárása, 
bírósági végrehajtási eljárás, illetve végelszámolás ügyében eljáró 
vagyonfelügyelővel, felszámolóval, pénzügyi gondnokkal, végrehajtóval, illetve 
végelszámolóval; 

- a folyamatban lévő büntetőeljárás keretében eljáró, valamint a feljelentés 
kiegészítését folytató nyomozó hatósággal, valamint a hatáskörében eljáró 
ügyészséggel; 

- a büntető, valamint polgári ügyben, továbbá csőd,– felszámolási eljárás, illetve 
az önkormányzatok adósságrendezési eljárása keretében a bírósággal; 
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- külön törvényben meghatározott feltételek megléte esetén a titkosszolgálati 
eszközök alkalmazására, titkos információgyűjtésre felhatalmazott szervvel; 

- a főigazgató eseti engedélye alapján a törvényben meghatározott 
feladatkörében eljáró nemzetbiztonsági szolgálattal; 

- az adó, vám és társadalombiztosítási kötelezettség teljesítésének ellenőrzése, 
valamint az ilyen tartozást megállapító végrehajtható okirat végrehajtása 
érdekében folytatott eljárás keretében eljáró adóhatósággal, vámhatósággal; 

- a feladatkörében eljáró alapvető jogok biztosával, valamint  

- a feladatkörében eljáró Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatósággal 

szemben, e szerveknek a QUANTIS Alpha Zrt.-hez intézett írásbeli megkeresése 
esetén. 

 
7. Nem áll fenn továbbá az értékpapírtitokkal kapcsolatos titoktartási kötelezettség 

abban az esetben sem, ha 

- az állami adóhatóság nemzetközi szerződés alapján külföldi állami adóhatóság 
írásbeli megkeresésének teljesítése érdekében írásban kér adatot a QUANTIS 
Alpha Zrt.-től, ha a megkeresés tartalmazza a külföldi hatóság által aláírt 
titoktartási záradékot; 

- a Felügyelet a külföldi felügyeleti hatósággal kötött együttműködési 
megállapodásban meghatározott módon kér, illetőleg továbbít adatot, ha az 
együttműködési megállapodás vagy a külföldi felügyeleti hatóság megkeresése 
tartalmazza az általa aláírt titoktartási záradékot; 

- a magyar bűnüldöző szerv nemzetközi szerződés alapján, külföldi bűnüldöző 
szerv írásbeli megkeresésének teljesítése érdekében írásban kér adatot 
QUANTIS Alpha Zrt.-től, ha a megkeresés tartalmazza a külföldi bűnüldöző szerv 
által aláírt titoktartási záradékot; 

- a Befektető-védelmi Alap által külföldi befektetővédelmi rendszer, valamint 
külföldi felügyeleti hatóság részére, együttműködési megállapodásban rögzített 
módon kerül sor adattovábbításra, ha az adatok kezelésére, illetve 
felhasználására vonatkozóan a magyar szabályozással legalább egyenrangú 
védelem biztosított; 

- az állami adóhatóság az elhunyt magánszemély adóügyével összefüggő 
adóigazgatási eljárás lefolytat vagy azt kezdeményez. 

- a pénzügyi információs egységként működő hatóság a pénzmosás és a 
terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 
törvényben meghatározott feladatkörében eljárva vagy külföldi pénzügyi 
információs egység írásbeli megkeresésének teljesítése céljából írásban kér 
adatot a QUANTIS Alpha Zrt.-től. 

 
8. Az írásbeli megkeresésben meg kell jelölni azt az ügyfelet, ügyfélkört vagy számlát, 

akiről vagy amelyről az előző bekezdésben megjelölt szerv vagy hatóság az 
értékpapírtitok kiadását kéri, valamint a kért adatok fajtáját és az adatkérés célját, 
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kivéve ha az MNB helyszíni ellenőrzést folytat. Az adatkérésre jogosult a 
rendelkezésére bocsátott adatokat kizárólag arra a célra használhatja fel, melyet az 
adatkérésben megjelölt. A fentiekben meghatározott esetekben a QUANTIS Alpha Zrt. 
az adatok kiszolgáltatást a titoktartási kötelezettségre hivatkozva nem tagadhatja 
meg. 
 

9. Az értékpapírtitokkal kapcsolatos titoktartási kötelezettség nem áll fenn abban az 
esetben sem, ha a QUANTIS Alpha Zrt. az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és 
vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvényben meghatározott 
bejelentési kötelezettségének tesz eleget.  

 
10. A QUANTIS Alpha Zrt. a nyomozó hatóság, a nemzetbiztonsági szolgálat és az 

ügyészség írásbeli megkeresésére haladéktalanul köteles kiszolgáltatni a kért adatot 
az általa lebonyolított ügyletről és a nála vezetett számláról, ha adat merül fel arra, 
hogy az ügylet vagy a számla 

- kábítószer–kereskedelemmel, 

- terrorcselekménnyel, 

- robbanóanyaggal vagy robbantószerrel való visszaéléssel, 

- lőfegyverrel vagy lőszerrel való visszaéléssel, 

- pénzmosással, 

- bűnszövetségben vagy bűnszervezetben elkövetett bűncselekménnyel, 

- bennfentes kereskedelemmel, 

- piacbefolyásolással 

áll összefüggésben. 
 
11. A jogszabályban meghatározott esetek kivételével az érintett ügyfelet az 

értékpapírtitoknak minősülő adat átadásáról a QUANTIS Alpha Zrt. írásban 
tájékoztatja. 

 
12. Nem jelenti az értékpapírtitok sérelmét 

- az olyan összesített adat szolgáltatása, amelyből az egyes ügyfelek személye 
vagy üzleti adat nem állapítható meg, 

- az értékpapírszámla-tulajdonos nevére, értékpapírszámlájának számára 
vonatkozó adatszolgáltatás,  

- a referenciaadat–szolgáltató részéről a KHR–nek, illetve e rendszerből a 
referenciaadat-szolgáltató részére nyújtott, a jogszabályban foglaltaknak 
megfelelő adatszolgáltatás, 

- a QUANTIS Alpha Zrt. által megbízott könyvvizsgálónak, jogi vagy egyéb 
szakértőnek, valamint a QUANTIS Alpha Zrt. részére biztosítási fedezetet nyújtó 
biztosítónak a biztosítási szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben történő 
adatátadás, 

- a QUANTIS Alpha Zrt. által a külföldi befektetési vállalkozás számára történő 
adattovábbítás, abban az esetben, ha az ügyfél ahhoz írásban hozzájárult, és a 
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QUANTIS Alpha Zrt.-nél a magyar jogszabályok által támasztott 
követelményeket kielégítő adatkezelés feltételei minden egyes adatra nézve 
teljesülnek, valamint a külföldi befektetési vállalkozás székhelye szerinti állam 
rendelkezik a magyar jogszabályok által támasztott követelményeket kielégítő 
adatvédelmi jogszabállyal, 

- a QUANTIS Alpha Zrt. vezérigazgatójának írásbeli hozzájárulásával a QUANTIS 
Alpha Zrt.-ben minősített befolyással rendelkező tulajdonosnak vagy az ilyen 
részesedést szerezni kívánó személynek vagy szervezetnek a szerződéses 
kötelezettségek állományának átruházásáról szóló megállapodás szerinti átvevő 
társaságnak, vagy ezek tulajdonosa, jövőbeni tulajdonosa által felhatalmazott 
könyvvizsgálónak, jogi vagy más szakértőnek történő adatátadás, 

- bíróság megkeresése esetén a peres fél számlája felett rendelkezésre jogosultak 
aláírásmintájának bemutatása, 

- a kiszervezett tevékenység végzéséhez szükséges adatátadás a kiszervezett 
tevékenységet végző gazdasági társaság részére, 

- jogsértés elkövetőjével szemben a bennfentes kereskedelem, illetve 
piacbefolyásolás tárgyában meghozott felügyeleti határozat indokolási 
részének közzététele, 

- a Tpt. 205. §-ában meghatározott bejelentési kötelezettség teljesítése, 

- a Pmt. 22. § (2) bekezdése alapján történő adatátadás,  

- a pénzátutalásokat kísérő megbízói adatokról szóló, 2006. november 15–i, 
1781/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikkében 
meghatározott adatoknak a rendelet hatálya alá tartozó kedvezményezett 
fizetési szolgáltatója és közvetítő fizetési szolgáltató számára a rendelet által 
meghatározott esetekben történő továbbítása, 

-  a Felügyelet által a Bszt. 161/D. § (8) bekezdés szerinti válsághelyzetben a más 
EGT-állam központi bankjának vagy az Európai Központi Banknak történő 
adattovábbítás, amennyiben az adatok törvény által előírt feladatuk 
teljesítéséhez szükségesek, 

- a tulajdonosi megfeleltetés érdekében a központi értéktár részére nyújtott 
adatszolgáltatás, 

- a tulajdonosi megfeleltetés érdekében a központi értéktár részéről a kibocsátó 
részére nyújtott adatszolgáltatás, 

- az MNB által alapvető feladatai ellátása érdekében a jegybanki információs 
rendszerben rendelkezésére álló adatoknak egyedi azonosításra alkalmas 
módon való átadása a Központi Bankok Európai Rendszere és annak tagjai 
számára, azok kérése alapján, az Európai Unió működéséről szóló szerződésből 
eredő vagy központi banki feladataik teljesítéséhez szükséges mértékben, 

- a befektetési szolgáltatási tevékenység, kiegészítő szolgáltatás, árutőzsdei 
szolgáltatás, multilaterális kereskedési rendszer működtetési tevékenység 
keretében az értékpapírszámlához vagy ügyfélszámlához kapcsolódó megbízás 
teljesítése céljából a QUANTIS Alpha Zrt. és a multilaterális kereskedési rendszer 
működtetője által az értékpapírszámlához vagy ügyfélszámlához kapcsolódó 
megbízás feldolgozásában, elszámolásában és teljesítésében közreműködő 



40 
 

A QUANTIS Alpha Befektetési Zrt. üzletszabályzata 
szab1000-V016 

QUANTIS Alpha Befektetési Zrt. 

 
 

befektetési vállalkozás, árutőzsdei szolgáltató, multilaterális kereskedési 
rendszer működtetője, központi értéktár, központi szerződő fél, kockázati 
tőkealap-kezelő, tőzsde, elszámolóházi tevékenységet végző szervezet, továbbá 
befektetési szolgáltatási tevékenységet végző vagy kiegészítő szolgáltatást 
nyújtó hitelintézet és befektetési alapkezelő részére történő adattovábbítás, 

- a nyilvántartásba vett vagy elismert kereskedési adattárnak való, a tőzsdén 
kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési 
adattárakról szóló, 2012. július 4-ei 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet szerinti adattovábbítás. 
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13. FEJEZET  ADATVÉDELEM 

 
 
1. A QUANTIS Alpha Zrt. az ügyfél személyes adatait a mindenkor hatályos vonatkozó 

jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően kezeli. Az ügyfél személyes adatai 
kezelésének célja a QUANTIS Alpha Zrt. és az ügyfél között létrejött szerződések 
teljesítése, és az, hogy az ügyfelet a QUANTIS Alpha Zrt. az általa nyújtott 
szolgáltatásokkal kapcsolatosan – beleértve a felek jogait és kötelezettségeit is - 
tájékoztassa. Az adatkezelés, adatfelhasználás célja így különösen a QUANTIS Alpha 
Zrt. által befektetési és kiegészítő szolgáltatások ügyfél részére történő nyújtása, ezen 
szolgáltatásokkal kapcsolatos pénz- és pénzügyieszköz-követelések teljesítése, az 
ügyfél tájékoztatása a QUANTIS Alpha Zrt. által nyújtott szolgáltatásokról.   

 
2. A QUANTIS Alpha Zrt.  az ügyfél adatait a Keretszerződés mellékletét képező 

adatvédelmi tájékoztatóban meghatározott ideig kezel.  
 
3. A QUANTIS Alpha Zrt. jogosult az ügyfél személyes adatait a jogszabályi előírások 

betartásával továbbítani, illetve adatfeldolgozót igénybe venni. 
 
4. Az ügyfél tudomással bír róla, hogy a pénzmosás elleni küzdelemmel kapcsolatos 

jogszabályi előírások alapján a QUANTIS Alpha Zrt. a Pmt.-ben meghatározott 
adatokat minden esetben rögzíti. 

 
5. Az adatvédelmi tájékoztatásnak a QUANTIS Alpha Zrt. a Keretszerződésben, illetve 

annak mellékletét képező adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak útján tesz eleget. 
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14. FEJEZET  BEFEKTETŐVÉDELMI RENDELKEZÉSEK 

 

1. A BEFEKTETŐK VÉDELMÉNEK EGYES SZABÁLYAI 

1.1. A QUANTIS Alpha Zrt. az ügyfél tulajdonát képező vagyont kizárólag az ügyfél 
rendelkezése szerinti célra használja fel, és a rendelkezése alatt álló ügyfélvagyonnal 
nem a sajátjaként rendelkezik, hanem azokat a saját eszközeitől elkülönítve kezeli. A 
QUANTIS Alpha Zrt. biztosítja, hogy az ügyfél a tulajdonában levő pénzügyi eszközről 
illetve pénzeszközről bármikor rendelkezni tudjon. 

 
1.2. Az előbbi rendelkezések nem érintik a QUANTIS Alpha Zrt.-nek a jelen 

üzletszabályzatban vagy az ügyféllel kötött bármely megállapodásban foglalt 
visszatartási, beszámítási és biztosítéki jogainak teljességét és érvényesíthetőségét.  

 

2. A BEFEKTETŐVÉDELMI ALAP 

2.1. A QUANTIS Alpha Zrt. tagja a Befektető-védelmi Alapnak ("Alap").  
 
2.2. A Tpt. befektetővédelmi alapra vonatkozó rendelkezései az alábbiak: 
 
 
210. § (1) A Bszt. 5. §-a (1) bekezdésének a)-d) pontjában és a Bszt. 5. §-a (2) 

bekezdésének a) és b) pontjában meghatározott tevékenység (a továbbiakban: 
biztosított tevékenység) végzésére jogosító engedéllyel rendelkező vállalkozás (kivéve 
az egyéni vállalkozót) tagságával az e törvényben meghatározott feladat ellátása 
céljából Befektető-védelmi Alap (a továbbiakban: Alap) működik. A továbbiakban 
ezen vállalkozások elnevezése: biztosított tevékenységet végző szervezet.  

(2)  Biztosított tevékenységet végző szervezet az (1) bekezdésben meghatározott 
tevékenység végzésére vonatkozó engedéllyel kizárólag az Alap tagjaként 
rendelkezhet. 

(3)   A Bszt. 5. §-a (1) bekezdésének a)-c) pontjában meghatározott tevékenységet végző 
árutőzsdei szolgáltató az Alaphoz csatlakozhat. Az Alaphoz nem csatlakozott 
árutőzsdei szolgáltató üzletszabályzatában és az ügyfélszámla-szerződésben köteles 
feltűnő módon feltüntetni azt a körülményt, hogy az ügyfélszámla-szerződésen 
alapuló ügyfél követelésre nem terjed ki az Alap védelme. 

(4)  Magyarország területén székhellyel rendelkező biztosított tevékenységet végző 
szervezet külföldön létesített fióktelepére az Alap által nyújtott befektető-védelem 
terjed ki, kivéve, ha a fióktelep létesítésének helye szerinti ország szabályai ezt nem 
teszik lehetővé. Magyarország területén székhellyel rendelkező biztosított 
tevékenységet végző szervezetnek az Európai Unió másik tagállamában létesített 
fióktelepe kiegészítő biztosítás érdekében önként csatlakozhat az adott ország 
befektető-védelmi rendszeréhez. A biztosított tevékenységet végző szervezet a 
fióktelep létesítésének szándékáról a Felügyelet felé tett bejelentéssel, a befogadó 
ország befektető-védelmi rendszeréhez történő kötelező vagy önkéntes 
csatlakozásról, valamint a csatlakozás feltételeiről pedig a tudomásszerzéssel, illetve 
a kérelemmel egy időben köteles tájékoztatni az Alapot. 

https://uj.jogtar.hu/
https://uj.jogtar.hu/
https://uj.jogtar.hu/
https://uj.jogtar.hu/
https://uj.jogtar.hu/
https://uj.jogtar.hu/
https://uj.jogtar.hu/
https://uj.jogtar.hu/
https://uj.jogtar.hu/#lbj88id1489394043959f496
https://uj.jogtar.hu/#lbj89id1489394043959f496
https://uj.jogtar.hu/
https://uj.jogtar.hu/
https://uj.jogtar.hu/
https://uj.jogtar.hu/#lbj90id1489394043959f496
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211. § (1) Nem köteles az Alaphoz csatlakozni az Európai Unió másik tagállamában székhellyel 
rendelkező biztosított tevékenységet végző szervezet fióktelepe, ha tagsággal 
rendelkezik az Európai Parlament és a Tanács 97/9/EK irányelve által előírt 
befektetővédelmi rendszerben.  

(2)  A Felügyelet engedélye esetén nem köteles csatlakozni az Alaphoz harmadik 
országbeli biztosított tevékenységet végző szervezet fióktelepe, ha a Felügyelet 
elbírálása szerint rendelkezik az Európai Parlament és a Tanács 97/9/EK irányelve által 
előírt biztosítással egyenértékű befektetővédelemmel. 

(3) A befektetővédelem egyenértékűségének (2) bekezdés szerinti elbírálása során a 
Felügyelet figyelembe veszi különösen: 
a) a befektetővédelemmel lefedett ügyfél követelések körét; 
b) a befektetővédelemmel érintett ügyfélkört; 
c) a befektetővédelemmel lefedett ügyfél követelések összegét; 
d) a befektetővédelmi-rendszer eljárásrendje alapján a követelések kifizetésének 

várható időigényét; 
e) az ügyfélkövetelés érvényesítésének lehetőségét; 

 f) a Befektetővédelmi Alap véleményét. 
(4) Ha a fióktelep az (1) és (2) bekezdés alapján nem köteles csatlakozni az Alaphoz, 

önként az Alaphoz csatlakozhat a (7) bekezdésben meghatározott kiegészítő biztosítás 
érdekében, amennyiben megfelel az Alap tagjaira vonatkozó követelményeknek. 

(5)   Az Alap külföldi befektetővédelmi rendszerekkel, valamint külföldi felügyeleti 
hatóságokkal együttműködési megállapodást köthet, információt cserélhet a 
befektetővédelmi rendszerek tagjaira és a biztosított követelésekre vonatkozó 
nyilvántartás, valamint a befektetők kártalanítása érdekében. Az együttműködés 
során a befektetővédelmi rendszerek egyeztetik, hogy az egyes rendszerek alapján a 
befektetőt mekkora összegű kártalanítás illeti meg. 

(6)  Ha az Európai Unió másik tagállamában székhellyel rendelkező biztosított 
tevékenységet végző szervezet fióktelepe nem rendelkezik az Európai Parlament és a 
Tanács 97/9/EK irányelve által előírt befektetővédelemmel, köteles csatlakozni az 
Alaphoz a (7) bekezdésben meghatározott kiegészítő biztosítás érdekében. Ha a 
Felügyelet elbírálása szerint a harmadik országbeli biztosított tevékenységet végző 
szervezet fióktelepe nem rendelkezik az Európai Parlament és a Tanács 97/9/EK 
irányelve által előírt biztosítással egyenértékű befektetővédelemmel, akkor köteles 
csatlakozni az Alaphoz a teljes biztosítás érdekében. 

(7) Ha az Alap által nyújtott kártalanítás legmagasabb összege, illetve mértéke, vagy a 
biztosított követelések köre meghaladja a biztosított tevékenységet végző szervezet 
fióktelepére érvényes befektetővédelmi rendszer által alkalmazott legmagasabb 
összeget, mértéket vagy a biztosított követelések körét, a fióktelep kérésére az Alap 
a meghaladó részre kiegészítő biztosítást nyújt, amennyiben a fióktelep megfelel az 
Alap tagjaira vonatkozó követelményeknek. A kiegészítő biztosítás alapján történő 
kártalanításra akkor kerülhet sor, ha a fióktelep székhely országának hatáskörrel 
rendelkező hatósága értesítést küld az Alap részére a kártalanítás feltételeinek 
bekövetkezéséről. A kiegészítő kártalanítás kifizetésére egyebekben a 216-220. § 
előírásait kell alkalmazni. 

(8)  Egy követelésre csak egyszer nyújtható kártalanítás és a fióktelepre érvényes, a 
székhely országa szerinti befektetővédelmi rendszer által nyújtott kártalanítás a 
kiegészítő biztosítás kivételével az Alap kártalanításával nem növelhető. 

 
Az Alap jogállása 
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212. § (1) Az Alap jogi személy.  
(2)  Az Alap székhelye: Budapest. 
(3)  Az Alap saját vagyona, bevételei és jövedelme után társasági és helyi adó, illetőleg 

illeték fizetésére nem kötelezhető. 
(4)  Az Alap pénzeszközei nem vonhatók el, abból az Alap tagjai részére kifizetés 

semmilyen jogcímen nem teljesíthető. Az Alap pénzeszközei kizárólag az e törvényben 
meghatározott célokra használhatók fel. 

(5)  Az Alap saját tőkéje nem osztható fel. 
(6)  Az Alapot harmadik személyekkel szemben bíróság és hatóság előtt az igazgatóság 

elnöke vagy az Országos Betétbiztosítási Alap ügyvezető igazgató-helyettese képviseli. 
 
Az Alap feladata 
 
213. § (1) Az Alap feladata a befektetők részére a 217. § (2) bekezdésében meghatározott 

kártalanítási összeg megállapítása és kifizetése.   
(2)  Kizárólag olyan követelés alapján állapítható meg kártalanítás, amely a befektető és 

az Alap tagja között 1997. július 1. napját követően létrejött, biztosított tevékenység 
végzésére kötött megállapodás teljesítése érdekében az Alap tagjának birtokába 
került és a befektető nevén nyilvántartott vagyon (értékpapír, pénz) kiadására 
vonatkozó kötelezettségen alapul (biztosított követelés). Az Alap által nyújtott 
biztosítás kizárólag a tagsági jogviszony fennállása alatt kötött megállapodásokra 
terjed ki. 

 (3)  A (2) bekezdésben meghatározott követelések körébe beletartozik az Alap 
magyarországi székhelyű tagjának más országban létesített fióktelepével szemben 
fennálló követelés, kivéve, ha a fióktelep létesítésének helye szerinti ország szabályai 
ezt nem teszik lehetővé. 

214. § (1) Az Alap a tevékenysége ellátásához szükséges adatok szolgáltatását írhatja elő a 
tagjai számára, és a helyszínen ellenőrizheti a tagsági viszony alapján a tagokat terhelő 
kötelezettségek teljesítését. Ebben a körben a Felügyelet az Alap kérésére megadja a 
rendelkezésére álló adatokat. Ha az Alap feladatkörében eljárva jogszabálysértést 
észlel, arról haladéktalanul értesíti a Felügyeletet.   

(2)  Az Alap a kártalanításra jogosult befektetőtől kapott megbízás alapján elláthatja a 
befektető képviseletét az egyezségi tárgyaláson, illetve felszámolási eljárás során. 

(3)  Az Alap tagjai - magyar nyelven - közérthető módon tájékoztatják a befektetőket az 
Alap által nyújtott védelem tartalmáról és az igényérvényesítés lényeges feltételeiről. 

(4)  Tilos a befektetővédelemre, illetőleg az Alapra vonatkozó információkat a 
befektetések növelése céljából, így különösen reklámtevékenységre felhasználni. 

 
215. § (1) Az Alap által nyújtott biztosítás nem terjed ki  
a) az állam, 
b) a költségvetési szerv, 
c) a tartósan, száz százalékban állami tulajdonban lévő gazdasági társaság, 
d) a helyi önkormányzat, 
e) az intézményi befektető, 
f) kötelező vagy önkéntes betétbiztosítási, intézményvédelmi, Befektetővédelmi Alap, illetve 

a Pénztárak Garancia Alapja, 
g) az elkülönített állami pénzalap, 
h) befektetési vállalkozás, tőzsdetag, illetőleg árutőzsdei szolgáltató, 
i) a Hpt.-ben meghatározott pénzügyi intézmény, 
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j) az MNB, 
k) az Alap tagjánál vezető állású személy és ezek közeli hozzátartozója, továbbá 
l) az Alap tagjában öt százalékot elérő vagy azt meghaladó közvetlen, illetőleg közvetett 

tulajdoni részesedéssel vagy szavazati joggal rendelkező vállalkozás vagy természetes 
személy és ennek ellenőrzött társasága, valamint természetes személy tulajdonos 
esetén ennek közeli hozzátartozója 

követelésére, valamint a felsoroltak külföldi megfelelőinek követeléseire.  
(2)  Az (1) bekezdés k)-l) pontjában meghatározott ok akkor zárja ki a kártalanítást, ha az 

a kártalanítási igény alapjául szolgáló szerződés megkötésétől a kártalanítási igény 
benyújtásáig terjedő időszakban, vagy annak egy része alatt fennállt az Alap azon 
tagjánál, amellyel kapcsolatban kártalanítási eljárásra kerül sor. 

(3)  Az Alap által nyújtott biztosítás nem terjed ki az olyan ügyletből eredő követelésre 
sem, amely esetében a bíróság jogerős határozata megállapította, hogy a befektetés 
forrása bűncselekményből származott. 

(4)  Az Alap által nyújtott biztosítás nem terjed ki az olyan ügyletekből eredő 
pénzkövetelésre sem, amely nem euróban, vagy az Európai Unió, illetve az OECD 
tagállamának törvényes fizetőeszközében áll fenn. 

 
Az Alapból történő kifizetés 
 
216. §  (1) Az Alap kártalanítási kötelezettsége abban az esetben következik be, ha 
a)  a Felügyelet az Alap tagjával szemben a Bszt. 133. § (1) 

bekezdés a) pontjában meghatározottak alapján felszámolási eljárást kezdeményez 
vagy 

b)  a bíróság az Alap tagjának a felszámolását rendeli el. 
(2)  Ha az (1) bekezdésben meghatározott bármelyik esemény bekövetkezik, az Alap tagja 

erről köteles haladéktalanul értesíteni az Alapot. Az Alap tagja a kártalanítási igény 
elbírálásához szükséges adatot az Alap által meghatározott formában és módon 
haladéktalanul előállítja, majd az Alap rendelkezésére bocsátja. Az Alap jogosult az 
érintett tagjánál minden olyan adathoz személyesen is hozzáférni, amely a 
kártalanítási kötelezettségének felméréséhez szükséges. 

(3)  Az Alap az (1) bekezdésben meghatározott esemény időpontjának közzétételét 
követő tizenöt napon belül a Felügyelet által üzemeltetett honlapon és a saját 
honlapján közleményben tájékoztatja a befektetőket a kártalanítási igényérvényesítés 
lehetőségéről. Az Alap közzéteszi az igényérvényesítés első napját, az 
igényérvényesítés módját, továbbá a kifizetést végző szervezet nevét. Az 
igényérvényesítés első napja nem lehet később, mint az (1) bekezdésben 
meghatározott esemény időpontjának közzétételét követő harmincadik nap. 

217. § (1) Kártalanítás megállapítására a befektető erre irányuló kérelme alapján kerül sor. A 
kérelem formáját az Alap meghatározhatja. A kérelmet a befektető az 
igényérvényesítés első napjától számított egy éven belül terjesztheti elő. Ha a 
befektető menthető okból nem tudta igényét határidőben előterjeszteni, a kérelem 
az akadály elhárulását követő harminc napon belül terjeszthető elő.  

(2)  Az Alap a kártalanításra jogosult befektető részére követelését - személyenként és 
Alap tagonként összevontan - legfeljebb százezer euró összeghatárig fizeti ki 
kártalanításként. Az Alap által fizetett kártalanítás mértéke egymillió forint 
összeghatárig száz százalék, egymillió forint összeghatár felett egymillió forint és az 
egymillió forint feletti rész kilencven százaléka. 
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(3)    Ha az Alap tagja által vezetett értékpapírszámlákon valamely kötvényből többet 
tartanak nyilván, mint ahány darab az adott kötvényből a központi értéktár 
nyilvántartásában megtalálható, akkor az értékpapírszámlákon nyilvántartott, de a 
központi értéktár nyilvántartásában nem szereplő kötvényre az Alapnak kártalanítást 
kell fizetnie. A kártalanítás összegét ez esetben úgy kell megállapítani, hogy az ügyfél 
értékpapírszámláján szereplő kötvények nyilvántartási értékét azzal a törtszámmal 
kell megszorozni, amely megfelel az adott kötvényből többletként nyilvántartott 
állomány és az ügyfelek értékpapírszámláin nyilvántartott összes kötvény arányának. 

(4)  A kártalanítás mértékének megállapítása során a befektetőnek az Alap tagjánál 
fennálló, valamennyi biztosított, és a tag által ki nem adott követelését össze kell 
számítani. 

(5)  Ha a biztosított követelés értékpapír kiadására vonatkozik, a kártalanítás összegét a 
felszámolás kezdő időpontját megelőző száznyolcvan nap átlagárfolyama alapján kell 
megállapítani. Árfolyamként a tőzsdei vagy a tőzsdén kívüli kereskedelemben 
kialakult átlagárat kell figyelembe venni. Ha az értékpapírnak ezen időszak alatt nem 
volt forgalma, akkor a kártalanítás alapjául szolgáló árat az Alap igazgatósága állapítja 
meg. Az ár megállapítása által a befektetőt olyan helyzetbe kell hozni, mintha a 
felszámolás kezdő időpontjában az értékpapírt értékesítette volna. 

(6)  A (2) bekezdés szerinti összeghatárnak és devizában fennálló követelés esetén a 
devizában, valutában kifizetett kártalanítás összegének a megállapítása - a kifizetés 
időpontjától függetlenül - a felszámolás kezdő időpontjának napján érvényes MNB 
által közzétett hivatalos devizaárfolyamon történik. Az MNB által nem jegyzett 
devizákat a belföldi székhelyű hitelintézetek által közzétett legmagasabb és 
legalacsonyabb, az adott pénznemre vonatkozó deviza eladási árfolyamok számtani 
átlaga alapján kell számba venni. 

(7)  Ha az Alap tagjának az ügyféllel szemben befektetési szolgáltatási tevékenységből 
származó lejárt vagy a kártalanítás kifizetéséig lejáró követelése van, azt a kártalanítás 
megállapítása során a befektető követelésébe be kell számítani. 

(8)  Az Alap a kártalanítást pénzben nyújtja. 
(9)  Közös tulajdonban álló értékpapír esetén a (2) bekezdésben meghatározott 

kártalanítási összeghatárt a kártalanításra jogosult, az Alap tagjának 
nyilvántartásában szereplő minden személy esetén külön kell számításba venni. A 
kártalanítási összeg - eltérő szerződési kikötés hiányában - a befektetőket azonos 
arányban illeti meg. A közös tulajdonban álló értékpapír esetén fizetett kártalanítási 
összeget hozzá kell számítani a kártalanításra jogosult egyéb követelésére fizetendő 
kártalanítás összegéhez. 

218. §  Harmadik országbeli befektetési vállalkozás, hitelintézet és befektetési alapkezelő 
fióktelepe esetében az ügyfél követelésekre kizárólag az Alap által biztosított mértékig 
fizethető kártalanítás.  

 
219. § (1) Ha a kártalanításra jogosult a biztosított követelés alapjául szolgáló szerződést, 

továbbá a jogosultság igazolásához szükséges adatokat rendelkezésre bocsátja, és 
rendelkezésre áll az Alap tagja által vezetett nyilvántartás, akkor az Alap legkésőbb a 
kérelem benyújtásától számított kilencven napon belül köteles elbírálni a befektető 
kártalanítási kérelmét.  

(2)  A befektető szerződéssel alátámasztott követelésének és az Alap tagja által vezetett 
nyilvántartás adatainak megegyezése esetén, az egyezőség erejéig az Alap 
kártalanítást állapít meg, és köteles gondoskodni a jogosultnak járó összeg 
haladéktalan, de legfeljebb az elbírálástól számított kilencven napon belül történő 
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kifizetéséről. Különösen indokolt esetben a kifizetési határidő - a Felügyelet előzetes 
jóváhagyásával - egy alkalommal és legfeljebb további kilencven nappal 
meghosszabbítható. A kifizetés időpontjának az a nap tekintendő, amikor a befektető 
először hozzájuthatott a megállapított kártalanítási összeghez. 

(3)  Az Alap az e törvényben rögzített feltételek szerint akkor is fizet kártalanítást, ha a 
befektető részére kártalanítás a (2) bekezdésben írtak szerint nem állapítható meg, 
viszont követelését jogerős bírósági határozattal igazolja. Ebben az esetben a 
befektető a határozat jogerőre emelkedését követő kilencven napon belül terjesztheti 
elő igényét, amelyhez mellékelnie kell a követelést megalapozó jogerős bírósági 
határozatot. 

 
A kifizetett követelések átszállása 
 
220. § (1) Az Alapnak az a tagja vagy a tag jogutódja, amelyre tekintettel az Alap kártalanítást 

fizetett, köteles a kártalanítás összegét és a kártalanítás kifizetésével kapcsolatban 
felmerült költségeket az Alap részére visszafizetni. E kötelezettség akkor is fennáll, ha 
a tagnak az Alappal fennállott tagsági viszonya időközben megszűnt. 

(2)  Az Alap által kifizetett kártalanítás mértékéig a követelés az ügyfélről az Alapra száll 
át. 

(3)  Az Alap az (1) és (2) bekezdésben meghatározott igényét a felszámolási eljárás során 
érvényesíti. A felszámolási eljárás során a kielégítési sorrendben a befektetőtől 
átszállt követelés tekintetében az Alapot a befektető helye illeti meg. 

 
Csatlakozás az Alaphoz 
 
221. § (1) Biztosított tevékenység folytatására engedélyt kérő vállalkozás a tevékenységi 

engedély iránti kérelem Felügyelethez való benyújtását megelőzően köteles a 
csatlakozásról szóló nyilatkozatot az Alap igazgatóságának megküldeni, és a 
csatlakozási díjat az Alap részére megfizetni (csatlakozási szándék).  

(2)  A csatlakozási nyilatkozatot az Alap által meghatározott és közzétett formában kell 
megtenni. Az Alap a tagsági viszony megszerzéséhez feltételt nem írhat elő. 

(3)  A tagsági viszony kezdete a biztosított tevékenység végzésére jogosító felügyeleti 
engedély hatálybalépésének napja. Amennyiben a csatlakozó szervezet önkéntesen 
csatlakozik az Alaphoz (árutőzsdei szolgáltató, fióktelep), úgy tagsági viszonya azon a 
napon kezdődik, amikor a csatlakozási nyilatkozatot benyújtja és a csatlakozási díjat 
megfizeti. A csatlakozás időpontját az Alap a Felügyelet által üzemeltetett honlapon 
és a saját honlapján teszi közzé. 

 
Az Alap tagjának díjfizetési kötelezettsége 
 
222. § (1) A csatlakozó vállalkozás - a tagsági viszony keletkezésének feltételeként - 

csatlakozási díjat fizet. A csatlakozási díj mértéke a csatlakozó vállalkozás jegyzett 
tőkéjének fél százaléka, de nem lehet kevesebb, mint ötszázezer forint, és nem 
haladhatja meg a hárommillió forintot.  

(2)  Az Alap tagja naptári évente éves díjat fizet az Alapnak. Az éves díj fizetésének 
esedékességét az Alap igazgatósága határozza meg. 

(3)  Az éves díj alapja a tárgyévet megelőző naptári évben az Alap kártalanítási 
kötelezettsége alá tartozó befektetők tulajdonát képező, az Alap tagjának 
kezelésében lévő pénz és értékpapír átlagos állománya. A befektetők tulajdonát 
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képező pénz- és értékpapír-állomány után a díjfizetési kötelezettség azt a tagot 
terheli, amely a befektetővel biztosított tevékenység végzésére kötött szerződés 
alapján a letét kiadására köteles. 

(4)  Az éves díj mértékét az igazgatóság állapítja meg a díjalap arányában, figyelembe véve 
a teljes díjalapból az egyes befektetők kártalanítási összeghatárt meg nem haladó 
értékű pénz- és értékpapír-állományának összesített értékét. A díjalap arányában 
számított éves díj összegét az igazgatóság módosíthatja az Alap számára a tag 
tevékenységében rejlő kockázat mértéke alapján, azonban az ennek hatására 
bekövetkező díjváltozás nem haladhatja meg a díjalap arányában számított díj ötven 
százalékát. Kiegészítő biztosítás esetén az éves díj megállapításakor figyelembe kell 
venni a követelés kiegészítő biztosítással érintett részének összegét, illetve a fióktelep 
székhely országának befektető-védelmi rendszere által nyújtott biztosítást. 

(5)   Az Alap tagja által fizetendő éves díj összege nem haladhatja meg a díjalap 
mértékének három ezrelékét, de az éves díj nem lehet kevesebb ötszázezer forintnál 
(minimumdíj). Az Alap igazgatósága szabályzatban a minimumdíj mértékét ötszázezer 
forintnál magasabb összegben is megállapíthatja, de a minimumdíj mértéke ekkor 
sem haladhatja meg a kétmillió forintot. Ha az Alap tagjának sem a tárgyévben, sem a 
tárgyévet megelőző naptári évben nincs az Alap kártalanítási kötelezettsége alá 
tartozó befektetője, csak a törvényi minimum fizetésére kötelezhető. 

(6)  - 
(7)  Az Alap igazgatósága rendkívüli befizetést rendel el, ha az Alap eszközei az esedékes 

vagy az előre látható kártalanítási kötelezettség teljesítését nem fedezik. Rendkívüli 
befizetés akkor is elrendelhető, ha az Alap az esedékes hiteltörlesztést, illetve annak 
kamatait, továbbá az általa kibocsátott kötvény visszaváltását nem képes határidőben 
teljesíteni. A rendkívüli befizetési kötelezettséget az igazgatóság által meghatározott 
módon és időben kell teljesíteni. A rendkívüli befizetés alapja megegyezik az éves díj 
alapjával, de az egy naptári évben rendkívüli befizetés jogcímén elrendelt fizetési 
kötelezettség nem haladhatja meg az utolsó megállapított éves díj mértékét. 

(8)  Ha a Felügyelet minden biztosított tevékenységre kiterjedően felfüggesztette az Alap 
tagjának tevékenységét, és a felfüggesztés hatálya a felügyeleti engedély 
visszavonásáig fennáll, a tagot nem terheli a felfüggesztés hatálya alatt keletkezett 
díjfizetési kötelezettség. Amennyiben a tag tevékenységi engedélye nem kerül 
visszavonásra, a felfüggesztés ideje alatt keletkezett díjfizetési kötelezettséget a 
felfüggesztés feloldását követően teljesítenie kell. 

(9)  Az Alap tagja az Alapba befizetett csatlakozási díjat, az éves díjat, valamint a rendkívüli 
befizetést egyéb ráfordításai között számolja el. 

(10)  Amennyiben az Alap tagja a díjfizetési kötelezettségét nem, vagy nem az Alap 
igazgatósága által a jelen törvény keretei között meghatározott szabályok szerint 
teljesíti, az Alap kezdeményezheti a Felügyelet intézkedését. 

 
Az Alap szervezete 
 
223. § (1) Az Alapot kilenctagú igazgatóság irányítja.  
(2)  Az igazgatóság tagja: 
 a) a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter által kijelölt két 

személy; 
 b) tőzsde és központi értéktár által kijelölt egy-egy személy; 
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 c)  az MNB elnöke által kijelölt két személy, akik közül az egyik az MNBtv. 4. § (7) 
bekezdésében, a másik az MNBtv. 4. § (9) bekezdésében meghatározott feladatot 
felügyelő alelnök vagy e feladatokat ellátó vezető; 

 d) az Alap tagjainak - szakmai érdek-képviseleti szervezetei által kijelölt - két 
képviselője; 

 e) az Országos Betétbiztosítási Alap ügyvezető igazgató-helyettese. 
(2a)  Az igazgatóság tagja - az igazgatóság jóváhagyásával - írásban állandó helyettest 

nevezhet ki, aki a tag távollétében teljes döntési joggal vesz részt az igazgatóság 
ülésein. 

(3)  A kijelölés három évre szól. 
(4)  Ha egy megüresedett hely betöltésére több szervezetet is megillet a kijelölés joga és 

a szervezetek nem tudnak megállapodni az igazgatósági tag személyéről, a betöltendő 
hely megüresedésekor kijelölésre jogosult szervezetek egy-egy jelöltje közül 
sorsolással kell kiválasztani az igazgatóság új tagját. 

(5)  Az igazgatósági tagság megszűnése esetén a kijelölésre jogosult harminc napon belül 
dönt az új igazgatósági tag személyéről. 

(6)  Megszűnik az igazgatósági tagság: 
 a) a (3) bekezdésben meghatározott idő elteltével; 
 b) a kijelölés visszavonásával, vagy az Országos Betétbiztosítási Alap ügyvezető 

igazgató-helyettese esetén az ügyvezető igazgató-helyettesi beosztás megszűnésével; 
 c) a tag halálával; vagy 
 d) az Országos Betétbiztosítási Alap ügyvezető igazgató-helyettesének kivételével 

lemondással. 
(7) Az igazgatóság a tagjai közül évente elnököt választ. Az Országos Betétbiztosítási Alap 

ügyvezető igazgató helyettese nem választható meg elnöknek. 
(8)  Az igazgatóság legalább negyedévente ülést tart. Az igazgatóság ülését össze kell 

hívni, ha az Alap terhére kifizetési kötelezettséggel járó helyzet bekövetkezése 
várható, illetve, ha a Felügyelet azt elrendeli. Az igazgatóság ülését az elnök hívja 
össze. 

(9)  Az igazgatóság ülése akkor határozatképes, ha az ülésen legalább hét tag jelen van. Az 
igazgatóság a határozatokat egyszerű szótöbbséggel hozza meg. Szavazategyenlőség 
esetén az elnök szavazata dönt. 

(10)  Az igazgatóság az Alappal kapcsolatos feladatainak végrehajtása során igénybe veszi 
az Országos Betétbiztosítási Alap munkaszervezetét. Az Országos Betétbiztosítási Alap 
ügyvezető igazgató-helyettese - az Országos Betétbiztosítási Alap ügyvezető 
igazgatójának tájékoztatása mellett - gondoskodik az igazgatóság szakmai 
munkájának előkészítéséről, döntéseinek megalapozásáról, a döntések 
végrehajtásáról. 

(11) Az Alap önálló munkaszervezettel nem rendelkezik, az operatív feladatokat az 
Országos Betétbiztosítási Alap elkülönített munkaszervezete látja el az Országos 
Betétbiztosítási Alap ügyvezető igazgató-helyettesének irányítása mellett. 

(12)  Az Alap igazgatóságának ülésein az Országos Betétbiztosítási Alap ügyvezető 
igazgatója tanácskozási joggal részt vehet. 

 
Az igazgatóság feladata 
 
224. § (1) Az igazgatóság 
 a) elfogadja az Alap szabályzatait; 
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 b) javaslatot tesz az Országos Betétbiztosítási Alap igazgatótanácsának az Országos 
Betétbiztosítási Alap ügyvezető igazgató helyettesének kinevezésére és felmentésére, 
feladatai meghatározására, valamint díjazására; 

 c) dönt az Alap feladatainak végrehajtásával kapcsolatos intézkedésekről, valamint 
irányítja és ellenőrzi az e törvényben meghatározott feladatoknak az Országos 
Betétbiztosítási Alap ügyvezető igazgató helyettese irányításával történő 
végrehajtását; 

 d) meghatározza a tagsági viszonyból eredő kötelezettségek teljesítése érdekében az 
Alap tagjai által nyújtandó jelentések tartalmát és gyakoriságát; 

 e) meghatározza az Alap éves költségvetését, és megállapítja az Alap éves 
beszámolóját; 

 f) irányítja és ellenőrzi az Alap gazdálkodási és egyéb tevékenységét; 
 g) negyedévente jelentést küld az Alap tagjainak és a Felügyeletnek az Alapban kezelt 

pénzeszközök állományáról és felhasználásáról; 
 h) éves tevékenységéről a tárgyévet követő május 31. napjáig jelentést készít, és azt 

megküldi tagjainak és a Felügyeletnek; 
 i) ellátja az e törvényben meghatározott egyéb feladatokat. 
225. § (1) Az Alap igazgatósága szabályzatban határozza meg:  
 a) a tagok által fizetendő díjakra vonatkozó szabályokat, így különösen a díjalap és a 

díjmérték megállapítását, a tag tevékenységében rejlő kockázat meghatározásának és 
a díjalap arányában számított díj módosításának módját, valamint a díjfizetés 
megállapításának és befizetésének eljárását, továbbá a befizetés ütemezését; 

 b) az Alap kezelésének szabályait; 
 c) az Alapból történő kifizetés rendjét; és 
 d) az igazgatóság ügyrendjét. 
(2)  Az (1) bekezdés a) pontjában írott kivétellel az Alap szabályzata a tagjaira nem írhat 

elő kötelezettséget. A szabályzat az Alap egyes tagjaira vonatkozóan nem sértheti az 
egyenlő bánásmód követelményét, és nem veszélyeztetheti az Alap biztonságos 
kezelését. 

(3)  Az Alap a szabályzatait és az igazgatóság nyilvánossá minősített határozatait a 
Felügyelet által üzemeltetett honlapon és a saját honlapján nyilvánosságra hozza. Az 
(1) bekezdés d) pontjában meghatározott szabályzat közzétételétől az Alap 
eltekinthet. 

(4)  Az Alap igazgatósága a tag tevékenységében rejlő kockázat meghatározásának és a 
díjalap arányában számított díj kockázatarányos módosításának szabályozásával 
kapcsolatban véleményt kér az MNB-től. 

 
Az Alap forrásai 
 
226. § (1) Az Alap forrásai 
 a) a csatlakozási díj, 
 b) az éves díj, 
 c) a rendkívüli befizetés, 
 d) az Alap vagyonának hozama, 
 e) az Alap által felvett kölcsön, 
 f) az Alap által kibocsátott kötvény, 
 g) egyéb bevétel. 
(2) Az Alap kölcsönt vehet fel 
 a) a 213. §(1) bekezdés szerinti feladat ellátása érdekében az MNB-től, illetve 
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 b) a 213. § (1) bekezdés szerinti feladat ellátása, valamint az a) pont szerinti kölcsön 
visszafizetése érdekében hitelintézettől. 

 (3) Az Alap a 213. § (1) bekezdés szerinti feladat ellátása, valamint a (2) bekezdés 
szerinti kölcsön visszafizetése érdekében kötvényt bocsáthat ki. 

 (4) Az állam készfizető kezesként felel az Alap azon fizetési kötelezettségeiért, 
amelyek a (2) bekezdés szerinti kötelezettségei teljesítése érdekében felvett - az 
államháztartásért felelős miniszter által jóváhagyott összegű - kölcsöneiből és 
kötvénykibocsátásából erednek. Az Alap kötelezettségei biztosítékaként az állami 
készfizető kezességvállaláson túl a hitelező további biztosíték előírására nem köteles. 
Az állami kezességvállalásért az Alapnak kezességvállalási díjat nem kell fizetnie. 

 
Az Alap számlavezetése és pénzkezelése 
227. § (1) - 
(2)  Az Alap pénzeszközeit - a házipénztárt, a fizetési számlán tartott likviditási tartalékot, 

valamint a kifizetés lebonyolítására vagy más, az Alap működéséhez szükséges célra 
pénzforgalmi szolgáltatóhoz átutalt összeget kivéve - állampapírban vagy az MNB-nél 
elhelyezett betétben tarthatja. 

(3)  -  
(4)  Az Alap kölcsönt vehet fel. 
(5)  Az Alap által kifizetett kártalanítás forrása az Alap felhalmozott vagyona, valamint az 

Alap éves bevételeinek az Alap igazgatósága által jóváhagyott éves működési 
költségekkel csökkentett összege. 

 
A tagsági viszony megszűnése 
 
228. § (1) Az Alappal fennálló tagsági viszony a valamennyi biztosított tevékenység végzésére 

jogosító engedélyt visszavonó felügyeleti határozat hatálybalépésével szűnik meg. 
Amennyiben a csatlakozó szervezet önkéntesen csatlakozott az Alaphoz (árutőzsdei 
szolgáltató, fióktelep), az Alappal fennállott tagsági viszonyát bármikor 
megszüntetheti, és ilyen esetben tagsági viszonya azon a napon szűnik meg, amikor a 
tagsági viszony megszüntetésére vonatkozó nyilatkozatát az Alap által meghatározott 
formában az Alap részére átadja. A tagsági viszony megszűnésének időpontját az Alap 
a Felügyelet által üzemeltetett honlapon és a saját honlapján teszi közzé.  

(2)  -  
(3)  A tagsági viszony megszűnése nem érinti a vállalkozásnak a tagsági viszony fennállása 

alatt keletkezett díjfizetési kötelezettségét. A tagsági viszony fennállása alatt díjfizetés 
címén teljesített befizetés a tagsági viszony megszűnésére hivatkozással részben sem 
téríthető vissza. 
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15. FEJEZET  A QUANTIS ALPHA ZRT. ENGEDÉLYÉNEK VISSZAVONÁSA, 
FELFÜGGESZTÉSE VAGY KORLÁTOZÁSA, A FOLYAMATBAN 
LÉVŐ MEGBÍZÁSOKAT ÉRINTŐ INTÉZKEDÉSEK ESETÉN 
KÖVETENDŐ ELJÁRÁS, TOVÁBBÁ AZ ÁLLOMÁNYÁTRUHÁZÁS 
SZABÁLYAI 

 

1. A QUANTIS ALPHA ZRT. ENGEDÉLYÉNEK VISSZAVONÁSA, FELFÜGGESZTÉSE VAGY KORLÁTOZÁSA 

ESETÉN KÖVETENDŐ ELJÁRÁS 

 
1.1. A QUANTIS Alpha Zrt. haladéktalanul értesíti ügyfeleit a tevékenységi engedélyének, 

egyes tevékenységének Felügyelet általi részleges vagy teljes felfüggesztése, 
korlátozása, engedélyének részleges vagy teljes visszavonása esetén.  

 
1.2. Abban az esetben, ha a Felügyelet a QUANTIS Alpha Zrt. befektetési szolgáltatási 

tevékenység végzésére jogosító engedélyét határozott időre felfüggeszti, a QUANTIS 
Alpha Zrt. a felügyeleti határozat közlésével egyidejűleg felhívja ügyfeleit, hogy a 
határozatban megjelölt időn belül a QUANTIS Alpha Zrt.-hez eljuttatott írásos 
nyilatkozat formájában jelöljék meg azt az új értékpapír-számlavezetőt, amelyhez a 
számlájukon jóváírt értékpapírokat átutalni kérik. Új számlavezető kijelölése 
hiányában, valamint amennyiben a kijelölt számlavezetőhöz bármely oknál fogva az 
értékpapírokat nem lehet átutalni úgy a QUANTIS Alpha Zrt. saját belátása szerint 
jogosult választani, hogy az értékpapírokat bírósági letétbe helyezi, vagy azok 
megőrzéséről a megbízás nélküli ügyvitel szabályaival összhangban más módon 
gondoskodik. 

 
1.3. A QUANTIS Alpha Zrt. tőzsdei tevékenységének a tőzsde vagy a Felügyelet részéről 

történő korlátozása, felfüggesztése, illetve az elszámolóháznak, vagy központi 
szerződő félnek az ügyfél megbízását érintő intézkedése esetén - valamennyi 
ügyletfajtát érintően -  a QUANTIS Alpha Zrt. az ügyfelek érdekében, az adott 
helyzetnek megfelelően jár el. A QUANTIS Alpha Zrt. a folyamatban lévő megbízásaival 
kapcsolatban az ilyen határozatnak, illetve az intézkedésnek megfelelően jár el, azzal, 
hogy az ügyfelek érdekeinek védelmében - az ilyen határozat, illetve intézkedés 
keretein belül - minden tőle elvárható lépést megtesz. Az ügyfelek esetleges káraik 
enyhítése érdekében kötelesek a QUANTIS Alpha Zrt.-vel együttműködni. 

2. AZ ÁLLOMÁNYÁTRUHÁZÁS SZABÁLYAI  

2.1. A QUANTIS Alpha Zrt. szerződéses kötelezettségei állományát a Felügyelet előzetes 
engedélye alapján más befektetési vállalkozásra, befektetési szolgáltatási 
tevékenységet végző hitelintézetre átruházhatja. 

 
2.2. A QUANTIS Alpha Zrt. szerződéses kötelezettségei állományának átruházására a Ptk. 

tartozásátvállalásra vonatkozó szabályait kell alkalmazni. 
 
2.3. A szerződéses kötelezettségek állományának átruházása során a QUANTIS Alpha Zrt., 

mint átruházó befektetési vállalkozás az átruházásról rendelkező szerződés 
hatályosulása előtt értesíti az ügyfeleket 
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a) az átruházás szándékáról, és 
b) az alábbi 2.4-2.8. pontokban foglaltakról, 
az értesítésben pedig az ügyfelek figyelmét felhívja, hogy az átvevő üzletszabályzata 
hol, mikortól és milyen formában tekinthető meg. 

 
2.4. Ha az ügyfél a szerződéses kötelezettségek állományát átvevő befektetési vállalkozás, 

hitelintézet személyét vagy üzletszabályzatát elutasítja, az átadó befektetési 
vállalkozásnak, illetőleg hitelintézetnek elküldendő írásbeli nyilatkozatában köteles 
(a)  más befektetési vállalkozást, hitelintézetet megjelölni, és 
(b) feltüntetni az ott vezetett értékpapírszámla, értékpapír-letéti számla és a 

befektetéshez kapcsolódó pénzmozgások lebonyolítására szolgáló számla 
számát. 

 
2.5. Az ügyfél részére a QUANTIS Alpha Zrt., mint átadó befektetési vállalkozás legalább 

harminc napot biztosít a 2.4. pontban meghatározott nyilatkozat megtételére. 
 
2.6. Ha az ügyfél 

(a) a 2.5. pontban meghatározott határidőn belül nem, vagy 
(b) az 2.4. pont b) pontjában foglaltakhoz képest hiányosan küldi meg 
nyilatkozatát a QUANTIS Alpha Zrt.-nek, akkor ezt úgy kell tekinteni, hogy az ügyfél az 
átvevő befektetési vállalkozás, illetőleg hitelintézet személyét és üzletszabályzatát 
elfogadta. 

 
2.7. Az átvevő befektetési vállalkozás, illetőleg hitelintézet személyének és 

üzletszabályzatának elfogadása esetén az ügyfél tulajdonában lévő vagy őt megillető 
pénzügyi eszköze és pénzeszköze a 2.3. pontban meghatározott értesítésben 
megjelölt határnaptól az átvevő befektetési vállalkozás, illetőleg hitelintézet 
kezelésébe kerül, és arra az átvevő befektetési vállalkozás, illetőleg hitelintézet 
üzletszabályzatának előírásai vonatkoznak. 

 
2.8. A QUANTIS Alpha Zrt.-t mint átadó befektetési vállalkozást az ügyféllel szemben 

megillető jogok tekintetében a Ptk. engedményezésre vonatkozó szabályait kell 
alkalmazni. 

 
2.9. Az állomány átruházása következtében felmerülő költség, díj az ügyfélre nem 

hárítható át. 
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16. FEJEZET  JOGVITÁK ELDÖNTÉSE, IRÁNYADÓ JOG 

 
1. A felek jogvitáikban a jelen Üzletszabályzat rendelkezéseinek szem előtt tartásával békés 

úton való egyeztetésre törekednek. 
 
2. A QUANTIS Alpha Zrt. valamennyi ügyfelével megkötött szerződéseire a magyar jog 

alkalmazandó. 
 
3. A felek a jelen üzletszabályzatban foglaltakkal, valamint a felek között létrejött 

szerződésekben meghatározott kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos jogvitáikra a 
Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választott Bíróság kizárólagos hatáskörét és illetékességét 
kötik ki. Az eljárás nyelve a magyar. A Választott Bíróság saját eljárási szabályzata alapján 
jár el. A választottbírósági kikötés nem érinti a Társaság azon jogát, hogy a 10.000.000,- 
Ft összeg alatti követeléseit fizetési meghagyás keretében érvényesítse azzal, hogy 
amennyiben az ilyen eljárás alapján per indul, úgy arra a választottbírósági kikötés nem 
alkalmazandó. 
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KÜLÖNÖS RÉSZ: AZ EGYES TEVÉKENYSÉGEKRE ÉS SZERZŐDÉSEKRE 
VONATKOZÓ KÜLÖN SZABÁLYOK 

 
 

17. FEJEZET  BIZOMÁNYOSI TEVÉKENYSÉG 

 
1. A QUANTIS Alpha Zrt. bizományosként vállalja, hogy pénzügyi eszközre saját 

nevében az ügyfél javára és számlájára – a bizományi szerződésben meghatározott 
feltételek szerint – adásvételi szerződést köt, melyért az ügyfél a díjjegyzék szerint 
bizományi díjat és költségtérítést fizet. 

 
2. Limitáras bizományi megbízás esetén a QUANTIS Alpha Zrt. vállalja a bizományi 

szerződésben meghatározott limitárnál nem kedvezőtlenebb áron az adásvételi 
szerződés megkötését. Piaci áras megbízás esetén a QUANTIS Alpha Zrt. nem vállal 
felelősséget azért, hogy az adott napon elérhető legkedvezőbb áron tudja 
végrehajtani a megbízást. 

 
3. A QUANTIS Alpha Zrt. azonnali adásvételre vonatkozó megbízásokat fogad el. 
 
4. A QUANTIS Alpha Zrt. a megbízást írásban, megbízási formanyomtatványok 

kitöltésével, rögzített telefonbeszélgetésben, telefax útján, e-mailen vagy 
internetes felületen (www.quantisalpha.hu weboldalon) fogadhatja el. A QUANTIS 
Alpha Zrt. hirdetményben határozza meg, hogy a megbízások elfogadására szolgáló 
imént említett felületek közül aktuálisan melyik érhető el. 

 
A telefonon adott megbízásokat a QUANTIS Alpha Zrt. minden esetben hangfelvétel 
útján rögzíti. A telefonon történő megbízás elfogadásának feltétele, hogy az ügyfél 
azonosító adataival igazolja magát. A QUANTIS Alpha Zrt. telefonon keresztül attól az 
ügyféltől fogad el megbízást, aki a telefon használatára vonatkozó kockázatfeltáró 
nyilatkozatot aláírta. 

 
5. Egy megbízás csak azonos fajtájú és típusú pénzügyi eszközre vonatkozhat.  
 
6. A meghatározott időtartam elteltével a nem teljesített bizományi szerződés 

megszűnik. 
 
7. A megbízás időtartama alatt a megbízás tárgyát képező pénzügyi eszközöket az ügyfél 

nem szabadíthatja fel, nem idegenítheti el, továbbá semmilyen formában nem 
terhelheti meg.  

 
8. Az ügyfél szavatol azért, hogy a szerződésben meghatározott pénzügyi eszközök per-, 

igény- és tehermentesek, továbbá szabadon átruházhatók legyenek. A fenti feltételek 
nem-teljesítése súlyos szerződésszegésnek minősül. 

 
9. A QUANTIS Alpha Zrt. az összes megbízásáról és azok teljesítéséről egységes, 

folyamatos időrendi nyilvántartást vezet. Az időrendi nyilvántartás szerinti teljesítés 
kötelezettsége alól kivételt képez az az eset, ha az ügyfél e kötelezettsége alól a 
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QUANTIS Alpha Zrt.-t felmenti, és folyamatos, részletekben való teljesítésre 
vonatkozó utasítást ad. 

 
10. A QUANTIS Alpha Zrt. az ügyfél javára végzett tevékenységéhez kapcsolódó 

nyilvántartásokat külön vezeti, amelyeket a szerződések teljesítésétől vagy 
megszűnésétől számított nyolc évig őriz meg. 

 
11. A QUANTIS Alpha Zrt. a bizományi megbízásokat összevontan teljesíti, akkor is 

biztosítja az ügyfelek egyenlő elbírálását. 
 
12. Ha a QUANTIS Alpha Zrt. az ügyfél megbízása alapján okiratok átvételére vagy 

kiszolgáltatására köteles, akkor a QUANTIS Alpha Zrt. azt a megbízás alapján az 
általában elvárható gondossággal ellenőrzi. A kedvezményezett részére az okirat 
átadása kizárólag az átvételi jogosultság ellenőrzése után történhet meg. 

 
13. Ha a QUANTIS Alpha Zrt., mint bizományos a szerződésben kikötött árfolyamtól az 

ügyfélre kedvezőbb feltételekkel köti meg a szerződést, az így keletkező haszon az 
ügyfelet illeti meg. Ha a bizományi szerződés teljesítése nem vezet eredményre, a 
QUANTIS Alpha Zrt. nem követel díjazást, de ekkor is meg kell téríteni a szerződés 
teljesítése érdekében felmerült szükséges és hasznos költségeit a díjjegyzék szerint. 

 

18. FEJEZET  SZÁMLASZERZŐDÉS 

 

1. A SZÁMLASZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 

1.1. A QUANTIS Alpha Zrt. az ügyfeleivel számlaszerződést köt. Ahol a jelen üzletszabályzat 
egyéb, a számlaszerződés elemeit is magában foglaló, de más szolgáltatásokat is 
szabályozó megállapodást említ, a számlaszerződés alatt ezen megállapodásokat kell 
érteni. 

 
1.2. A számlaszerződés rendelkezik  
 

(a) az ügyfél pénzeszközeinek nyilvántartására szolgáló számla vezetéséről 
(ügyfélszámla),  

(b) értékpapír letéti számla vezetéséről, mely számla a fizikai értékpapírok 
nyilvántartására szolgál, és  

(c) értékpapírszámla vezetéséről, amely a dematerializált értékpapírok 
nyilvántartására szolgál, továbbá  

(d) egyéb pénzügyieszköz-számla vezetéséről, mely az előzőekben fel nem sorolt 
pénzügyi eszközök nyilvántartására szolgáló számla.  

(Az ügyfél-, az értékpapír-, az értékpapír letéti – és az egyéb pénzügyieszköz-számla a 
továbbiakban együttesen: "számla")  

 
1.3. Valamennyi felsorolt számla megnyitása és vezetése egy és ugyanazon szerződés 

alapján történik. A számlanyitás részletes szabályait a Keretszerződés, valamint az 
egyedi szerződések tartalmazzák. 
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1.4. A QUANTIS Alpha Zrt. az ügyféllel történt külön megállapodás alapján az alábbi 
speciális számlatípusokat mint alszámlákat nyitja meg és vezeti az ügyfél részére: 

 

• tartós befektetési számla, 

• nyugdíj-előtakarékossági számla, 

• zárolt számla. 
 
1.5. A QUANTIS Alpha Zrt. mint befektetési vállalkozás az ügyfelek tulajdonát képező 

eszközöket a sajátjától elkülönítetten kezeli, és azokat sem saját céljára nem 
használhatja fel, sem más módon nem terhelheti meg, ezért a számlákon lévő 
kötelezettségei után kamatot nem fizet. 

 

2. A SZÁMLA FELETTI RENDELKEZÉS ÉS SZÁMLAVEZETÉS, A MEGBÍZÁS TELJESÍTÉSE 

2.1. Az ügyfél írásban, a számlaszerződés mellékletét képező aláírási kartonon köteles 
bejelenteni a QUANTIS Alpha Zrt.-nek a számla felett rendelkezni jogosult 
személyeket. 

 
2.2. A nem természetes személy ügyfél vezetője bejelentési, illetve rendelkezési 

jogosultságát abban az esetben gyakorolhatja, ha a megválasztását (kinevezését), 
valamint aláírását hitelt érdemlő módon (pl. aláírási címpéldánnyal) igazolja. A 
bejelentettek rendelkezési joga mindaddig érvényes, amíg a nem természetes 
személy ügyfél mindenkori vezetője írásban másként nem rendelkezik. Több 
egymásnak ellentmondó, a rendelkezésre jogosulttól érkező bejelentés közül a 
QUANTIS Alpha Zrt. a legutolsó bejelentést fogadja el érvényesnek. 

 
2.3. Az ügyfél mint a számla jogosultja írásban, közokiratban vagy teljes bizonyító erejű 

magánokiratban ún. eseti meghatalmazást adhat harmadik személy részére, 
megjelölve a rendelkezési jog pontos tartalmát.  

 
2.4. Az ügyfélszámla bármilyen devizanemben vezethető.  
 
2.5. Ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, akkor az ügyfélszámlával 

kapcsolatban a fizetési módok közül csak egyszerű átutalás alkalmazható. 
 
2.6. Az ügyfél aznapi terheléssel transzfer- és átutalási megbízását a jelen üzletszabályzat 

mellékletében meghatározott üzleti órákban nyújthatja be a QUANTIS Alpha Zrt.-hez, 
az ezt követően benyújtott megbízást a QUANTIS Alpha Zrt. a következő kereskedési 
napon teljesíti.  

 
2.7. Ha az ügyfélszámlán lévő pénzügyi fedezet nem teszi lehetővé valamennyi esedékes 

megbízás teljesítését, a QUANTIS Alpha Zrt. az érkezés sorrendjét veszi figyelembe a 
megbízások teljesítésénél, kivéve, ha az ügyfél eltérően rendelkezik. 
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3. A SZÁMLA JÓVÁÍRÁSÁRÓL, TERHELÉSÉRŐL ÉS EGYENLEGÉRŐL TÖRTÉNŐ ÜGYFÉLÉRTESÍTÉS 

GYAKORISÁGA ÉS MÓDJA 

3.1. Számlakivonat: az ügyfél részére készített számlaforgalmi kimutatás és egyenlegközlő, 
amely tartalmazza a rajta feltüntetett tárgyidőszakban a számlán történt pénz-  
értékpapír és más pénzügyi eszköz jóváírásokat és terheléseket, valamint a 
tárgyidőszak végén ezen terhelések és jóváírások következtében a számla egyenlegét 
akként, hogy az tartalmazza a számlán végrehajtott műveletek beazonosításához 
szükséges adatokat. 

 
3.2. A számlán történő jóváírás és terhelés részletes szabályait a Keretszerződés 

tartalmazza. 
 
3.3. A QUANTIS Alpha Zrt. az ügyfelet a számlán történt terhelésről, illetőleg jóváírásról, a 

letéti állomány összetételéről és mennyiségéről, valamint az egyenlegről 
számlakivonattal értesíti.  

 
3.4. A számlakivonatot (egyenlegközlőt) a QUANTIS Alpha Zrt. – a felek eltérő 

megállapodása hiányában - a számlatulajdonos részére havonta megküldi e-mailben 
vagy más tartós adathordó útján, vagy az ügyfél erre irányuló kifejezett rendelkezése 
szerint postai úton. A számlák forgalmáról és egyenlegéről a QUANTIS Alpha Zrt. a 
számlatulajdonost kérésére haladéktalanul tájékoztatja. Az ügyfél jogosult az általa 
adott megbízás teljesítéséről és a QUANTIS Alpha Zrt. által vezetett számlájának 
egyenlegéről a fentiektől eltérő módon is tájékoztatást kérni, amelyet a QUANTIS 
Alpha Zrt. a Díjjegyzékben meghatározott külön díjtétel megfizetése esetén a lehető 
legrövidebb időn belül teljesít. 

 

4. ZÁROLT ALSZÁMLÁK 

4.1. A QUANTIS Alpha Zrt. zárolt alszámlára vezet át minden olyan pénzügyi eszközt, 
amelyet jogszabály, bírósági, hatósági határozat vagy szerződés alapján harmadik 
személyt megillető jog terhel. Az alszámlán meg kell jelölni a zárolás jogcímét – így 
különösen óvadék, zálogjog, bírósági letét, igényper, végrehajtási eljárás – és azt a 
személyt, akinek javára azt bejegyezték. 

 
4.2. A zárolásról kiállított igazolást a QUANTIS Alpha Zrt. megküldi a számlatulajdonosnak 

és annak a személynek, akinek javára a jogosultságot bejegyezte, továbbá az érintett 
bíróságnak, végrehajtónak, más hatóságnak. Ugyanígy jár el a jogosultság 
bejegyzésének törlése esetén is. 

 
4.3. Az alszámláról a pénzügyi eszköz csak akkor szabadítható fel, ha a zárolásra okot adó 

körülmény megszűnt, és erről az arra jogosult nyilatkozik. Ez esetben a QUANTIS Alpha 
Zrt. a pénzügyi eszközt haladéktalanul visszavezeti a megfelelő számlára. 

 
4.4. Szerződés alapján a QUANTIS Alpha Zrt. akkor zárolja az értékpapírokat, ha az ügyfél 

a zárolást írásbeli nyilatkozattal, zárolási díj megfizetése ellenében kéri. A QUANTIS 
Alpha Zrt. az ügyfél zárolási nyilatkozatát csak akkor hajtja végre, ha a QUANTIS Alpha 
Zrt.-vel szemben nincs esedékes tartozása. Zárolásra vonatkozó nyilatkozattétel 
esetén az ügyfél nyilatkozatában foglaltak QUANTIS Alpha Zrt. általi elfogadásával a 
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zárolás tárgyában a megállapodás a felek között létrejön. A QUANTIS Alpha Zrt. 
elfogadásának a zárolás végrehajtása minősül.  

 
4.5. A zárolásra vonatkozó nyilatkozat aláírása napjától az ügyfélnek, mint 

számlatulajdonosnak a pénzügyi eszközök feletti rendelkezési joga a 
kedvezményezett javára a zárolás felszabadításáig megszűnik, illetve tudomásul veszi, 
hogy ha a kedvezményezett a rendelkezési jogát érvényesíti, akkor a rendelkezéssel 
érintett eszközökön az ügyfél tulajdonjoga megszűnhet.  

 
4.6. A nyilatkozattevő ügyfél tudomásul veszi, hogy a QUANTIS Alpha Zrt. nem vizsgálja a 

kedvezményezett rendelkezéseinek jogalapját: a kedvezményezett formailag 
szabályszerű zárolási nyilatkozat szerint adható rendelkezéseit – ideértve az 
értékesítésre vonatkozó megbízást is – teljesíti.  
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19. FEJEZET  NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁK 

1. NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁK NYITÁSA 

1.1. Annak érdekében, hogy az ügyfél nyugdíj-előtakarékossági számlát nyisson és 
fenntartson, továbbá, hogy a jogszabályi rendelkezések szerinti támogatást igénybe 
tudja venni, a QUANTIS Alpha Zrt.  

• nyugdíj-előtakarékossági pénzszámlát,  

• nyugdíj-előtakarékossági értékpapír letéti számlát, 

• nyugdíj-előtakarékossági értékpapírszámlát 
(a továbbiakban együttesen: "nyugdíj-előtakarékossági számlák") 
nyit és vezet az ügyfél részére az alábbi feltételek szerint. A nyugdíj-előtakarékossági 
értékpapírszámlára vonatkozó alábbi szabályokat a nyugdíj-előtakarékossági 
értékpapír letéti számlára is értelemszerűen alkalmazni kell. 

 
1.2. A QUANTIS Alpha Zrt. az ügyfél részére akkor vállalja a nyugdíj-előtakarékossági 

számlák vezetését, ha az alábbi feltételek teljesülnek: 

• az ügyfél és a QUANTIS Alpha Zrt. között keretszerződés megkötésre került;  

• az ügyfél és a QUANTIS Alpha Zrt. között nyugdíj-előtakarékossági számlákra 
vonatkozó egyedi szerződés (a továbbiakban: NYESZ szerződés) megkötésre 
került; 

• az ügyfél a nyugdíj-előtakarékossági pénzszámláján legalább a mindenkor 
hatályos jogszabályokban meghatározott összeget elhelyezi. 

2. NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁK FELETTI RENDELKEZÉS 

2.1. A QUANTIS Alpha Zrt. a nyugdíj-előtakarékossági számlát, mint az ügyfél QUANTIS 
Alpha Zrt.-nél vezetett és megjelölt számlájának alszámláját vezeti. Az ügyfél a 
nyugdíj-előtakarékossági számlájával kapcsolatos bármely tranzakciója esetében 
köteles kifejezetten megjelölni, hogy a tranzakció a nyugdíj-előtakarékossági 
számláját érinti. 

 
2.2. A nyugdíj-előtakarékossági pénzszámlára történő átutalásra kizárólag az ügyfél nevén 

lévő másik számláról, az ügyfél átutalásával kerülhet sor. A nyugdíj-előtakarékossági 
pénzszámla kizárólag Magyarország törvényes fizetőeszközében vezethető. Ha az 
értékpapír-ügylet ellenértéke, hozama devizában kerül meghatározásra, akkor a 
szükséges átváltásokra a jelen üzletszabályzatban és a felek közötti 
megállapodásokban foglaltak szerint kerül sor.   

 
2.3. A nyugdíj-előtakarékossági pénzszámlán 

• az ügyfél által átutalt pénz; 

• a nyugdíj-előtakarékossági értékpapírszámlán nyilvántartott pénzügyi eszközök 
hozama, a pénzügyi eszközök értékesítéséből származó ellenérték; 

• az ügyfél másik számlavezetőnél vezetett nyugdíj-előtakarékossági 
pénzszámlájáról - a számlavezető által kiadott, az ügyfél nyugdíj-előtakarékossági 
pénzszámlája egyenlegéről kiállított igazolás alapján - érkező átutalás, és 

• az adóhatóság által – az ügyfél mint előtakarékoskodó javára – átutalt 
előtakarékossági támogatás kerülhet jóváírásra. 
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2.4. A nyugdíj előtakarékossági értékpapírszámlán kizárólag a nyugdíj előtakarékossági 
pénzszámla egyenlegének fedezete mellett adott megbízás/kötött ügylet 
teljesítéséből származó dematerializált (a nyugdíj-előtakarékossági értékpapír letéti 
számlán pedig a nyomdai úton előállított) értékpapír írható jóvá. Következésképp a 
nyugdíj-előtakarékossági értékpapír számlán (illetve értékpapír letéti számlán) 
jóváírandó eszköz vételére vonatkozó ügylet kizárólag a nyugdíj-előtakarékossági 
pénzszámla terhére adható. 

 
2.5. Ha az ügyfél a nyugdíj-előtakarékossági értékpapírszámla terhére eladási megbízást 

ad, a QUANTIS Alpha Zrt. a nyugdíj-előtakarékossági értékpapírszámlán lévő, és az 
eladási ügylettel érintett azonos fajtájú értékpapírok közül a legkorábbi bekerülésű 
értékpapírokat értékesíti először (FIFO-eljárás), kivéve, ha az ügyfél a megbízása 
megadásakor/az ügylet megkötésekor ettől eltérően rendelkezik. 

 
2.6. A QUANTIS Alpha Zrt. a nyugdíj-előtakarékossági számlák vezetéséért és e számlákon 

végzett tranzakciókért a Díjjegyzék szerint számítja fel díjait és költségeit. 
 
2.7. A nyugdíj-előtakarékossági számlákon nyilvántartott pénzeszközök a nyugdíj-

előtakarékossági számlák javára teljesített ügyleten kívül más ügyletben fedezetként 
nem ajánlhatók fel, óvadék tárgyát nem képezhetik. A nyugdíj-előtakarékossági 
számlákon jóváírt értékpapírok fedezetként nem ajánlhatók fel, óvadék tárgyát nem 
képezhetik. 

 
2.8. A nyugdíj-előtakarékossági számlákon nyilvántartott pénzeszközök és pénzügyi 

eszközök számláról való átvezetéséről/átutalásáról/transzferjéről csak a nyugdíj-
előtakarékossági számlák megszüntetésével egyidejűleg lehet rendelkezni akként, 
hogy ezzel egyidejűleg a teljes állomány átutalására/átvezetésére/transzferjére 
kerülhet sor. 

 

3. NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ MEGÁLLAPODÁSOK MÓDOSÍTÁSÁNAK 

EGYES SZABÁLYAI, A NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁK MEGSZŰNÉSE  

3.1. A nyugdíj-előtakarékossági számlákra vonatkozó NYESZ szerződés megszűnhet akár a 
keretszerződés megszűnésével, akár a keretszerződés hatályban maradásával. 

 
3.2. A keretszerződés hatályban maradásával a NYESZ szerződés megszűnik: 

• az ügyfél részéről történő írásbeli felmondással, 

• a QUANTIS Alpha Zrt. részéről történő írásbeli felmondással, 

• közös megegyezéssel, 

• az ügyfél halálával. 
 

3.3. Az ügyfél a QUANTIS Alpha Zrt.-nél vezetett nyugdíj-előtakarékossági számlákat csak 
együtt mondhatja fel. Az ügyfél felmondása csak abban az esetben tekinthető 
érvényesnek, s így a nyugdíj-előtakarékossági számlák az ügyfél felmondásával csak 
abban az esetben szűnnek meg, ha a felmondáskor az ügyfélnek nem áll fenn a 
nyugdíj-előtakarékossági számlák vonatkozásában tartozása a QUANTIS Alpha Zrt.-vel 
szemben. Tartozás fennállása esetén a nyugdíj-előtakarékossági számlák csak ezen 
tartozás kiegyenlítésével szűnnek meg. 
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3.4. Az ügyfél kifejezett eltérő rendelkezése hiányában a nyugdíj-előtakarékossági 

számlákon nyilvántartott állományt a QUANTIS Alpha Zrt. átvezeti az ügyfél 
ügyfélszámlájára, értékpapír-számlájára, az adott évben nyitott tartós befektetési 
számlára, ha teljesül az erre az esetre vonatkozó törvényi feltételrendszer. Ha ez nem 
lehetséges, akkor a megszűnt nyugdíj-előtakarékossági számlákon nyilvántartott 
eszközök vonatkozásában a megbízás nélküli ügyvitel szabályai az irányadók. 

 
3.5. Az ügyfél a nyugdíj-előtakarékossági számlák megszüntetésekor – ha a 

megszüntetésre az ügyfél felmondása következtében kerül sor – kérheti 

• a nyugdíj-előtakarékossági számlákon a megszűnéskor nyilvántartott 
eszközöknek az általa meghatározott másik számlavezető által vezetett 
nyugdíj-előtakarékossági számlákra történő transzferálását/átutalását; 

• a nyugdíj-előtakarékossági értékpapírszámlán jóváírt, illetve letétbe helyezett 
értékpapírok általa meghatározott – de legkésőbb a felmondás időpontját 
követő 30 napon belüli – időpontban történő értékesítését, és ezt követően a 
nyugdíj-előtakarékossági pénzszámlán nyilvántartott pénzeszközöknek a 
kifizetését; vagy 

• a nyugdíj-előtakarékossági számlák átalakítását a Tpt. szerinti ügyfélszámlává, 
értékpapírszámlává vagy az egyes számlák állományának QUANTIS Alpha Zrt.-
nél vezetett ügyfélszámlára, értékpapírszámlára, tartós befektetési számlára 
történő átvezetését. 

 
3.6. Az ügyfél halála esetén az örökös 

• a nyugdíj-előtakarékossági értékpapírszámlán és/vagy a nyugdíj-
előtakarékossági letéti számlán jóváírt, illetve letétbe helyezett értékpapírok 
esetében kérheti az értékpapírok értékesítését, az ebből származó ellenérték 
nyugdíj-előtakarékossági pénzszámlára történő átvezetését, vagy 

• az értékpapírok transzferálását, megjelölve az értékpapírszámlája számát, 
ahová azok átvezetését kéri; 

• a nyugdíj-előtakarékossági pénzszámla esetében a nyilvántartott 
pénzeszközök egyösszegű átutalását, megjelölve egyúttal azt a fizetési számla 
számát, amelyre az összeg átutalását kéri. 

 

4. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

A nyugdíj-előtakarékossági számlákra a jelen fejezetben foglaltakon túlmenően az 
üzletszabályzat 21. fejezetében (számlaszerződés) meghatározott rendelkezések az 
irányadóak. 
 
A nyugdíj-előtakarékossági számlákkal kapcsolatosan is a személyi jövedelemadó 
bevallásának elkészítése, az adóhatósághoz történő benyújtása, az ügyfelet terhelő 
adó és egyéb, adók módjára behajtandó járulék határidőben történő befizetése, 
valamint a nyugdíj-előtakarékossági számlákról történő kivét/átutalás következtében 
az ügyfelet terhelő adók/járulékok összegének megállapítása az ügyfél feladata. 
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20. FEJEZET  TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLÁK 

 

1. TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLÁK NYITÁSA 

1.1. A QUANTIS Alpha Zrt. – az ügyféllel kötött Tartós Befektetési Megállapodás alapján – 
minden adóév vonatkozásában: 

• tartós befektetési pénzszámlát,  

• tartós befektetési értékpapírszámlát (illetve értékpapír letéti számlát) 
(a továbbiakban együttesen: "tartós befektetési számla") nyithat és vezethet az 
ügyfél részére az alábbi feltételek szerint. 

 
1.2. A QUANTIS Alpha Zrt. az ügyfél részére abban az esetben vállalja a tartós befektetési 

számlák vezetését, ha az alábbi feltételek együttesen teljesülnek: 

• az ügyfél és a QUANTIS Alpha Zrt. között a keretszerződés hatályban van; 

• az ügyfél és a QUANTIS Alpha Zrt. között a Tartós Befektetési Számlákra 
vonatkozó egyedi szerződés aláírásra került (a továbbiakban: "TBSZ 
szerződés").  

 
1.3. Egy adóévben a QUANTIS Alpha Zrt.-nél egy-egy tartós befektetési megállapodás 

köthető. Ezen felül, ha az ügyfél a QUANTIS Alpha Zrt.-nél több számlával rendelkezik 
és egy adóévben több (fő)számlához kerül sor tartós befektetési számla megnyitására, 
akkor az adott adóévben érvényesnek a legkorábban nyitott tartós befektetési számla 
tekintendő.  

2. TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLÁK FELETTI RENDELKEZÉS 

2.1. A QUANTIS Alpha Zrt. a tartós befektetési számlákat, mint az ügyfél QUANTIS Alpha 
Zrt.-nél vezetett és megjelölt számlájának alszámláit vezeti. 

 
2.2. A tartós befektetési számlára kizárólag forintban történhet befizetés. Pénzeszközön 

kívül egyéb eszköz csak a törvényben meghatározott esetekben kerülhet a tartós 
befektetési számlára. A tartós befektetési számlák terhére/javára kizárólag a 
jogszabályban meghatározott ügyletek keretén belül a QUANTIS Alpha Zrt. által 
meghatározott ügyletek köthetők.  

 
2.3. A tartós befektetési számlán a tartós befektetési pénzszámla egyenlegének fedezete 

mellett adott megbízás/kötött ügylet teljesítéséből származó eszköz írható jóvá, 
következésképp a tartós befektetési számlán jóváírandó eszköz vételére/pozíció 
megnyitására vonatkozó ügylet kizárólag a tartós befektetési számla terhére, 
fedezetére adható. 

 
2.4. Ha az ügyfél a tartós befektetési értékpapírszámla terhére eladási ügyletet köt, a 

QUANTIS Alpha Zrt. a tartós befektetési értékpapírszámlán lévő, és az eladási ügylettel 
érintett azonos fajtájú értékpapírok közül a QUANTIS Alpha Zrt. által alkalmazott 
egyébként irányadó párosítási szabályok szerint értékesíti az értékpapírokat kivéve, 
ha az ügyfél a megbízása adásakor/az ügylet megkötésekor ettől eltérően rendelkezik. 
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2.5. A QUANTIS Alpha Zrt. a tartós befektetési számlák vezetéséért és az e számlákon 
végzett tranzakciókért a Díjjegyzéke szerint számítja fel díjait és költségeit. Ha a 
Díjjegyzék a tartós befektetési számlák kapcsán eltérően nem rendelkezik, akkor azok 
esetében is a normál számlára vonatkozó kondíciók (számlavezetési díj, bizományosi 
jutalék stb.) irányadóak. 

 
2.6. A tartós befektetési értékpapírszámláról történő transzfer esetében a QUANTIS Alpha 

Zrt. jogosult tőzsdei értékpapírok esetében a transzfer indítását megelőző tőzsdenapi 
záróárat, ennek hiányában az utolsó, QUANTIS Alpha Zrt. által ismert árat, magyar 
állampapíroknál az ÁKK által közzétett utolsó árat, egyéb pénzügyi eszközöknél a 
bekerülési árat, mint árfolyamértéket figyelembe venni. 

 
2.7. Az ügyfél tartós befektetési számláján nyilvántartott eszközökre vonatkozóan 

harmadik személy által kiadott és a QUANTIS Alpha Zrt. részére eljuttatott 
dokumentumokban, okiratokban foglaltakat – különösen árfolyamértékre, bekerülési 
értékre, az ügyfél által befizetett tőkerészre vonatkozóan - a QUANTIS Alpha Zrt. 
jogosult irányadónak tekinteni.  

3. TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLÁK MEGSZŰNÉSE  

3.1. A TBSZ szerződés megszűnésével valamennyi, a hatálya alatt nyitott és a megszűnés 
időpontjában fennálló tartós befektetési számla megszűnik. 

 
3.2. A tartós befektetési számlára vonatkozó megállapodás megszűnik azon 

keretszerződés megszűnésével egyidejűleg, mely alapján megnyílt számla 
alszámlájaként/alszámláiként a tartós befektetési számlákat a QUANTIS Alpha Zrt. 
megnyitotta. 

 
3.3. A keretszerződés hatályban maradásával a TBSZ szerződés az alábbi esetekben szűnik 

meg: 

• az ügyfél részéről történő írásbeli felmondással, 

• a QUANTIS Alpha Zrt. részéről történő írásbeli felmondással, 

• közös megegyezéssel, 

• jogszabályban meghatározott lekötési idő megszűnésével. 
 

3.4. Az ügyfél eltérő rendelkezése hiányában a tartós befektetési számlákon nyilvántartott 
állományt a QUANTIS Alpha Zrt. átvezeti az ügyfél nála vezetett azon 
ügyfélszámlájára, értékpapír-számlájára, amelyhez a megszűnt tartós befektetési 
számlák kapcsolódtak. Ha ez nem lehetséges, a megszűnt tartós befektetési 
számlákon nyilvántartott eszközök vonatkozásában a megbízás nélküli ügyvitel 
szabályai az irányadók. 
 

3.5. Az ügyfél halála esetében a tartós befektetési számlákon nyilvántartott állomány 
zárolásra kerül a jogerős hagyatéki végzésben, illetve az öröklési jogvita jogerős 
lezárását igazoló egyéb határozatban foglaltak QUANTIS Alpha Zrt. által történt 
teljesítéséig. 
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3.6. A tartós befektetési számlák külön-külön is megszüntethetőek. Ebben az esetben a 
megszüntetésre kerülő számlával kapcsolatosan megfelelően irányadóak a jelen 
fejezet vonatkozó rendelkezései. 

 
3.7. Ha az adott tartós befektetési számla vonatkozásában a törvényben meghatározott 

határidőig az ügyfél írásban a QUANTIS Alpha Zrt. felé nem nyilatkozik a futamidő 
meghosszabbítással kapcsolatban, akkor e tartós befektetési számla futamideje a 
törvényben meghatározott időszakkal az eredeti futamidő végével automatikusan 
meghosszabbodik. 

 

4. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

A tartós befektetési számlákra a jelen fejezetben foglaltakon túlmenően a jelen 
üzletszabályzat 21. fejezetében (számlaszerződés) meghatározott rendelkezések az 
irányadóak. 
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21. FEJEZET  LETÉTI ŐRZÉS ÉS LETÉTKEZELÉS  

 
 
1. A QUANTIS Alpha Zrt. az értékpapír letéti őrzési tevékenysége keretében pénzügyi 

eszközt megőrzésre vesz át, azt a tulajdonos megbízásából nyilvántartja és kiadja. A 
QUANTIS Alpha Zrt. a letéti őrzésben elhelyezett értékpapírokról értékpapír letéti 
számlát vezet az ügyfél részére, amely számla az ügyféltől letéti őrzésre átvett 
értékpapír nyilvántartását szolgálja. 

 
2. Az értékpapírok letétkezelése kapcsán a QUANTIS Alpha Zrt. olyan tevékenységet 

folytat, amely magában foglalja a pénzügyi eszköz letéti őrzését, a kamat, az osztalék, 
a hozam, illetőleg a törlesztés beszedését és egyéb kapcsolódó szolgáltatások 
együttes nyújtását, ideértve az óvadék kezelésével összefüggő szolgáltatásokat is az 
ügyfél és a QUANTIS Alpha Zrt. között létrejövő szerződés feltételeinek megfelelően. 
A QUANTIS Alpha Zrt. e tevékenységre a számlaszerződés vagy eseti megállapodás 
alapján vállalkozik, a Díjjegyzékben megállapított díjak felszámítása mellett. 

 
3. A letétben levő értékpapírok felett az ügyfél, mint letevő, vagy az általa az aláírási 

kartonon/ eseti meghatalmazásban megjelölt személy jogosult rendelkezni.  
 
4. Az ügyfél letét feletti rendelkezési joga gyakorlásának feltételeit a számlaszerződés, 

illetve annak kiegészítése határozza meg. 
 
5. Az értékpapír letéti- és értékpapírszámlákon kimutatott – a KELER Zrt.-nél letétben 

lévő - értékpapírokkal kapcsolatosan a QUANTIS Alpha Zrt. automatikusan elvégzi a 
Bszt.-ben meghatározott letétkezelési feladatokat, azaz vállalja a kamat, az osztalék, 
a hozam, illetőleg a törlesztés beszedését, ha az ügyfél a jogszabály illetve a kibocsátó 
által előírt adatszolgáltatási követelményeknek eleget tesz (ilyen különösen az 
adóazonosító jel rendelkezésre bocsátása, mely pl. az osztalékfizetés esetében 
elengedhetetlen). 

 
6. A letétkezelés eredményeként beszedett összegeket a QUANTIS Alpha Zrt. az 

ügyfélszámlán írja jóvá, azokról külön értesítést nem küld. 
 
7. A QUANTIS Alpha Zrt. a szolgáltatások nyújtása során jogosult arra feljogosított 

harmadik személyt – különösen a KELER Zrt.-t, külföldi értékpapírok és letéti 
igazolások esetén külföldi letétkezelőt – igénybe venni. A különböző külső 
letétkezelők igénybevételére az Ügyfél megbízásának függvényében kerül sor, így 
például külföldi teljesítési helyszíneken végrehajtandó megbízások esetén válik 
szükségessé külföldi letétkezelői partnerek szolgáltatásainak igénybevétele. A 
QUANTIS Alpha Zrt. a hazai tőkepiacon teljesítendő ügyletek tekintetében a KELER 
Zrt., mint elsődleges letétkezelő, valamint az OTC piaci ügyletek tekintetében banki, 
befektetési szolgáltató partnerek szolgáltatásait veszi igénybe. Külföldi letétkezelő 
partner igénybevétele esetén a QUANTIS Alpha Zrt. és letétkezelő partnere közötti 
szerződések tekintetében a magyartól eltérő irányadó jog érvényesül. A magyartól 
eltérő jogi környezet többlet kockázatokat eredményezhet, azonban a fent jelzett 
letétkezelői partnerek tevékenységéért a magyarországi jogszabályok értelmében a 
QUANTIS Alpha Zrt., mint sajátjáért felel ezért ügyfeleinknek semminemű joghátránya 
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nem származhat külföldi székhelyű letétkezelő szolgáltatásainak igénybevételéből. 
Bármely letétkezelő fizetésképtelensége esetén a QUANTIS Alpha Zrt. helytállni 
tartozik érintett ügyfeleivel szemben. 

 
8. A QUANTIS Alpha Zrt. a társasági eseményekről nem küld az ügyfeleinek értesítést, 

továbbá nem vállalja a részvénykönyvi kivezetést sem.   
 
9. Az ügyfél érvényes megbízási szerződésének időtartama alatt letétbe helyezett 

értékpapírjait nem szabadíthatja fel, nem terhelheti meg és nem idegenítheti el.  
 
10. A pénztárak és befektetési alapok számára végzett letétkezelési tevékenység során 

(különösen kollektív vagyontömegek, kötelező vagy önkéntes pénztárak, biztosítók) a 
QUANTIS Alpha Zrt. a vonatkozó jogszabályokban meghatározott letétkezelési 
szabályok szerint jár el. 
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22. FEJEZET  TŐKESZERKEZETTEL, ÜZLETI STRATÉGIÁVAL, VALAMINT 
EGYESÜLÉSSEL ÉS VÁLLALATFELVÁSÁRLÁSSAL 
KAPCSOLATOS TANÁCSADÁS ÉS SZOLGÁLTATÁS 

 
 
1. A QUANTIS Alpha Zrt. az ügyféllel megkötendő egyedi megállapodásban foglalt 

feltételek szerint nyújt tőkeszerkezettel, üzleti stratégiával és az ezekkel összefüggő 
kérdésekkel, valamint egyesüléssel és vállalatfelvásárlással kapcsolatos tanácsadást 
és szolgáltatást. 

 
2. A QUANTIS Alpha Zrt. a vállalati (nem magánszemély) ügyfél igénye és a vele kötendő 

egyedi szerződés alapján a tőkeszerkezet, tőkeellátás, üzleti stratégia, valamint az 
ezen kérdésekkel összefüggő témakörökben elemző, értékelő anyagot készít és 
bocsát díjazás ellenében az ügyfél rendelkezésére.  

 
3. Amennyiben a felek az adott kérdésről a szerződésükben eltérően nem rendelkeznek, 

akkor a QUANTIS Alpha Zrt. fenntartja az elkészült elemzés és értékelés részét képező, 
a szellemi alkotások joga által védett művekkel kapcsolatos jogait. Az ügyfelet ezen 
művekkel kapcsolatban kizárólag a saját üzleti tevékenysége körében történő 
felhasználási jog illeti meg, azokat az ügyfél nyilvánosságra nem hozhatja, harmadik 
személlyel nem közölheti, azokkal a QUANTIS Alpha Zrt. az üzleti- és értékpapírtitokra 
vonatkozó szabályok szem előtt tartásával szabadon rendelkezik. 

 
4. A QUANTIS Alpha Zrt. az ügyféllel kötött szerződés alapján az egyesüléssel, 

vállalatfelvásárlással kapcsolatos tanácsadási és szolgáltatási tevékenysége keretében 
a cégjogi (szervezeti) átalakulásokkal, társasági formaváltásokkal, valamint a Tpt. 
szerinti befolyásszerzésekkel összefüggő tanácsadói feladatokat lát el illetve az 
előbbiek szakszerű és biztonságos lebonyolításához szükséges teendőket végzi, így 
különösen az értékpapírok (más pénzügyi eszközök) összegyűjtésében, cseréjében és 
kiadásában közreműködik. 
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23. FEJEZET  BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉGHEZ 
KAPCSOLÓDÓ VALUTÁVAL ÉS DEVIZÁVAL TÖRTÉNŐ 

KERESKEDÉS 

 
 
1. A QUANTIS Alpha Zrt. az ügyféllel megkötött egyedi szerződés alapján a befektetési 

szolgáltatások és befektetési szolgáltatást kiegészítő szolgáltatásokhoz kapcsolódó 
valutával, devizával kereskedhet. 

 
2. A QUANTIS Alpha Zrt. az ügyfél által igénybe vett bármely befektetési szolgáltatáshoz 

kapcsolódóan megállapodhat az ügyféllel arról, hogy a tranzakció pénzügyi fedezetét 
(pl. a pénzügyi eszköz vételárát, a szükséges díjakat vagy jutalékokat) vagy a 
tranzakció pénzügyi eredményét (pl. az eladásból befolyó ellenértéket) az ügyfél 
megbízása alapján, a megbízás szerinti valutára vagy valutáról illetve devizára vagy 
devizáról  átváltja, a szükséges konverziókat elvégzi. 

 
3. A QUANTIS Alpha Zrt. pénzváltási tevékenységre nem jogosult, ilyet nem végez, az 

általa végrehajtható konverziók az általa nyújtott befektetési szolgáltatási 
tevékenységhez kapcsolódnak. 
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24. FEJEZET  BEFEKTETÉSI ELEMZÉS ÉS PÉNZÜGYI ELEMZÉS 

 
 
1. A QUANTIS Alpha Zrt. az ügyféllel megkötött egyedi szerződés alapján az ügyfél 

részére befektetési elemzést illetve pénzügyi elemzést készít.  
 
2. Befektetési elemzés a pénzügyi eszközre vagy annak kibocsátójára vonatkozó, a Tpt. 

szerinti befektetési ajánlás, ide nem értve a befektetési tanácsadást. 
 
3. A Tpt. szerint befektetési ajánlás a pénzügyi eszközre, tőzsdei termékre vagy annak 

kibocsátójára vonatkozó olyan elemzés, javaslat vagy más információ, amelynek 
nyilvánosságra hozatala vagy mások számára oly módon történő hozzáférhetővé 
tétele, amely alapján az nyilvánosságra kerülhet, befolyásolhatja, hogy a befektető 
saját vagy más pénzét, egyéb vagyontárgyát részben vagy egészben a tőkepiac 
hatásaitól tegye függővé. 

 
4. A QUANTIS Alpha Zrt. konkrét ügyfél megbízás hiányában is végezhet befektetési 

elemzési és pénzügyi elemzési tevékenységet. Ennek célja, hogy a tevékenysége 
szakszerű és körültekintő végzéséhez egyébként is szükséges elemző, előkészítő 
anyagok kiegyensúlyozott és közérdeklődésre számot tartó változatával az ügyfelek 
és a lehetséges ügyfelek, valamint a versenytársak és más piaci szereplők általi 
megítélését, a Társaság jóhírűségét javítsa. 

 
5. A QUANTIS Alpha Zrt. a Tpt. rendelkezéseinek megfelelő tartalommal készíti el a 

közvetlen befektetési ajánlásnak minősülő befektetési elemzéseit és pénzügyi 
elemzéseit.  
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KISZERVEZETTTEVVÉKENYSÉGEK ÉS VÉGZŐIKMELLÉKLETEK 

 
 

1.SZ. MELLÉKLET A QUANTIS ALPHA ZRT. ÁLTAL IGÉNYBE VETT KÖZVETÍTŐK JEGYZÉKE 

 
A QUANTIS Alpha Befektetési Zrt. (székhelye: 1068 Budapest, Benczúr utca 44.)  nem vesz 
igénybe közvetítőket. 
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2.SZ. MELLÉKLET A KISZERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK KÖRE ÉS A KISZERVEZETT 
TEVÉKENYSÉGET VÉGZŐK JEGYZÉKE 

 
 
A QUANTIS Alpha Befektetési Zrt. (székhelye: 1068 Budapest, Benczúr utca 44.) kiszervezett 
tevékenységei és a kiszervezett tevékenységet végzők adatai: 
 
 

 
1. Humánpolitikai, informatikai, koordinációs és ellenőrzési, szabályozási és 

ellenőrzési, logisztikai, marketing és kommunikációs, valamint pénzügyekkel 
kapcsolatos szolgáltatások nyújtása, továbbá irodai eszközök, nyomdai termékek és 
egyéb kellékek, valamint nyomdai, marketing és PR, irattovábbítási és logisztikai 
szolgáltatások, valamint a szolgáltatások nyújtása, könyvelés, számvitel, 
bérszámfejtés, számviteli-, pénzügyi-, elszámolás-technikai-, adó-, szervezési- és 
egyéb szaktanácsadás. 
 
A kiszervezett tevékenységet végző: QUANTIS Holding Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság (székhely: 1068 Budapest, Benczúr utca 44., cégjegyzékszám: 
Cg.01-10-046350, adószám: 14725452-4-41.). 
Informatikai szolgáltatás keretein belül szerverfelügyeleti szolgáltatás céljából 
igénybe vett alvállalkozó: 
Garba-Royal Kft. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő utca 3/A. 6. em. 1., 
cégjegyzékszám: 01-09-724111, adószám: 13216841-2-41.) 
 

2. Monolith informatikai rendszer telepítése, testre szabása, üzemeltetése, 
karbantartása, támogatása, fejlesztése. 
 
A kiszervezett tevékenységet végző: Monolith Rendszerház Informatikai Korlátolt 
Felelősségű Társaság (székhely: 1054 Budapest, Báthory utca 20., cégjegyzékszám: 
Cg. 01-09-701728, adószám: 12751583-2-41) és a Monolith Systemhouse 
International s.r.o. (székhely: 943 01 Sturovo, Hlavná 11., cégjegyzékszám: 35954337, 
EU adószám: SK 2022060645). 
 

3. Pozitron informatikai rendszer telepítése, testre szabása, üzemeltetése, 
karbantartása, támogatása, fejlesztése. 

 
A kiszervezett tevékenységet végző: Ramasoft Adatszolgáltató és Informatikai Zrt. 
(székhelye: 1075 Budapest, Károly krt. 11., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-045266, 
adószám: 13531096-2-42). 

 
4. Varitron informatikai rendszer telepítése, testre szabása, üzemeltetése, 

karbantartása, támogatása, fejlesztése. 
 
A kiszervezett tevékenységet végző: Ramasoft Számítástechnikai és Kiadó Korlátolt 
Felelősségű Társaság (székhelye: 1075 Budapest, Károly krt. 11., cégjegyzékszám: Cg. 
01-09-663620, adószám: 12296950-2-42). 
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5. Számviteli és könyvviteli tevékenység (2017.08.01-től) 
 
 Sziráki Számviteli Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2045 
Törökbálint, Vértes utca 10., cégjegyzékszám: Cg.13-09-179643, adószám: 24112112-
2-13, kijelölt könyvelő: Sziráki Gabriella /an.: Bihari Magdolna, reg. szám: 178241/) 
 

6. Pénzügyi eszközökre vonatkozó adatszolgáltatás 
 

A kiszervezett tevékenységet végző: Ramasoft Számítástechnikai és Kiadó Korlátolt 
Felelősségű Társaság (székhely: 1075 Budapest, Károly krt. 11., cégjegyzékszám: Cg. 
01-09-663620, adószám: 12296950-2-42.). 
 

7. Pénzügyi eszköz letéti őrzése, letétkezelés. 
 
A kiszervezett tevékenységet végző: Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság (székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 6. cégjegyzékszám: 01-10-
041042, adószám: 10198014-4-44.). 
 
 

8. Naplóelemzési és naplógyűjtő rendszer telepítése, beállítása, és a keletkező 
riportok havi, rendszeres, értelmezése 
 
A kiszervezett tevékenységet végző: BIMC Kft. (székhely: 1172 Budapest, Jászladány 
utca 42. cégjegyzékszám: 01-09-734306, adószám: 13421272-3-42). 

 
 
9. Belső ellenőri tevékenység 
 A kiszervezett tevékenységet végző: Pavelkáné Györgyfalvi Zsuzsanna 
 
 
10. Megfelelési vezető (compliance officer) feladatkör ellátása 

A kiszervezett tevékenységet végző: MEDILKO Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti 
Társaság (székhelye: 1162 Budapest, Baross utca 278., adószáma: 22585622-1-42.), a 
feladatokat Illés Zoltán (anyja neve: Barna Mária, születési hely és idő: Gyöngyös, 
1978.10.08.; állampolgárság: magyar) látja el. 

 
 
 
 

QUANTIS Alpha Befektetési Zrt. 
 
 
 
 
 
 
 



74 
 

A QUANTIS Alpha Befektetési Zrt. üzletszabályzata 
szab1000-V016 

QUANTIS Alpha Befektetési Zrt. 

 
 

3.SZ MELLÉKLET A QUANTIS ALPHA ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEIT IS 
TARTALMAZÓ KERETSZERZŐDÉSE ÉS MELLÉKLETEI  

 

Ügyfél-azonosító:  

1. AZONOSÍTÁSI ADATLAP ÉS ÉRTESÍTÉSI ADATOK  

A QUANTIS Alpha Befektetési Zrt. (cégjegyzékszám: Cg.01-10-047076, működési engedély: H-EN-III-1037/2012 (2012. június 12.), H-EN-III-56/2017, 

(2017. március 7.), Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság nyilvántartási szám: NAIH-60383/2012., weboldal: 

www.quantisalpha.hu, továbbiakban: Társaság) jelen Aláírási Kartonon a számla feletti rendelkezési joggal rendelkező számlatulajdonosának aláírás 
mintáját rögzíti. A számla felett csak az alábbi aláírás mintával megegyező aláírású Ügyfél és bejelentett képviselőik jogosultak rendelkezni. 

A számlatulajdonosnak a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) 
szerinti és egyéb azonosító adatai  

Ügyfél neve/cégnév:  Magánszemély Cég 

Cég főtevékenysége:  

Születési név/cégjegyzékszám:  

Anyja születési neve:  

Születési hely:  Születési idő: év: hó: nap: 

Állampolgárság:  Adóazonosító jel/adószám:  

Székhely/Állandó lakcím:  

Utca, házszám:  

Külföldi személy 
magyarországi tartózkodási 
helye: 

 

Azonosító okmány jele, száma: Szem. ig. Útlevél Új vezetői eng.   

Lakcímkártya száma:  Telefonszám:  

Értesítésre szolgáló e-mail 
cím: 

 

Értesítési cím, amennyiben 
eltér a lakcímtől/ székhelytől: 

 

Külföldi lakóhelyű ügyfél 
nyilatkozata: 

Nem vagyok politikai közszereplő. 

Politikai közszereplő vagyok. Betöltött 

pozíció:______________________________________________________ 

Adózási illetőség: 
belföldi külföldi esetén adózási 

ország: 
 

Ügyfél saját 
bankszámlaszáma: 

HUF: 

USD: 

EUR: 

Kizárólag céges számla esetén kitöltendő: (Több eljáró személy esetén azok megadására a 10. pontban van lehetőség.) 

Eljáró személy neve:  
Képviseleti jog módja: együttes  

önálló 

Születési név:  

Beosztás:  

Anyja születési neve:  

Születési hely:  Születési idő: év: hó: nap: 

Állandó lakcím:  

http://www.quantisalpha.hu/
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1. Ügyfél felelősséget vállal aláírásának és adatainak hitelességéért és 
valódiságáért. Ügyfél 5 munkanapon belül köteles bejelenteni a 
Társaságnak az adataiban bekövetkező esetleges változásokat és e 
kötelezettség elmulasztásából, késedelmes vagy hibás teljesítéséből 
eredő következmény, kár őt terheli. Az Aláírási Karton adatainak 
módosítására, meghatalmazott megadására és annak módosítására, 
valamint visszavonására kizárólag a Társaság székhelyén/telephelyein 
személyesen megjelenve, vagy eredeti, teljes bizonyítóerejű 
magánokirattal kerülhet érvényesen sor. Az adatok módosítása és új 
meghatalmazott bejelentése esetén, az érintett adatok a bejelentésben, 
módosítási kérelemben foglaltak a Társaság általi nyilvántartásba 
vételével változnak, új meghatalmazott bejelentése a meghatalmazotti 
lap kitöltésével történik. Az Ügyfél Társaságnak bejelentett hatályos 
adatai tekintetében a Társaság nyilvántartásai az irányadók. 

2. Az Ügyfél a jelen fejezetben határozza meg azokat az értesítési címeket, 
értesítési számokat, amelyekre az alább meghatározott értesítéseket a 
Társaság az Ügyfél részére megküldi a Keretszerződés alapján. Az Ügyfél 
a fenti értesítési címeket adja meg a Társaság részére. 

3. Amennyiben a számlakivonat, egyenlegértesítő kiküldése körében az 
Értesítési adatok alatt az Ügyfél értesítési módot nem jelöl meg, a 
Társaság az értesítést normál postai küldeményként, az Ügyfél által 
meghatározott értesítési címre, ennek hiányában a meghatározott 
állandó lakcímre/székhelyre az Üzletszabályzatában foglaltaknak 
megfelelően küldi meg. 

4. Amennyiben az Ügyfél adatai között e-mail címét megadta, vagy azt a 
szerződés tartama alatt a Társaság részére bármikor megadja, úgy ezzel 
a Társasággal való kapcsolattartás, tájékoztatás módjaként az 
elektronikus levelezést választja. Ennek hiányában, vagy e-mail címe 

megszűnése, akadályoztatása esetén – a mindenkor hatályos 
Díjjegyzékben ehhez kapcsolódó díjtételt figyelembe véve – a Társaság 
az értesítési kötelezettségének a megadott értesítési címre (annak 
hiányában állandó lakcímre/székhelyre) megküldött postai 
küldeményben tesz eleget. Ilyen értesítésnek minősül a számlakivonat, 
egyenlegközlő és a tranzakciós teljesítési értesítés megküldése. 

5.  Az Ügyfél az egyes értesítési módokat annak tudatában jelöli 
meg/fogadja el, hogy a Társaság és közötte fennálló jogviszonyban a 
fentieknek megfelelően elküldött értesítések a Felek által elfogadottan 
az Üzletszabályzatnak megfelelő, hivatalos értesítésnek minősülnek az 
értesítések körében. Az Ügyfél a Társaság Díjjegyzékének megfelelően 
köteles az egyes értesítésekért felszámított díjat a Társaságnak 
megfizetni. 

6. A Felek közötti egyéb, jelen értesítési fejezetben nem nevesített 
értesítés, felszólítás, felhívás vagy közlés tekintetében a Felek közötti 
egyéb szerződések és a Társaság Üzletszabályzatának rendelkezései az 
irányadók. 

7. Az ezen értesítési pontban meghatározott adatokat Felek az Ügyfél erre 
irányuló bejelentésének nyilvántartásba vételével módosíthatják. A 
bejelentésben foglaltak a Társaság általi kézhezvételét követő 
nyilvántartásban történt átvezetés időpontjától kezdve hatályosak. 

8. A Társaság a befektetési szolgáltatókról és árutőzsdei szolgáltatókról, 
valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. 
évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) szerinti előzetes tájékoztatási 
kötelezettségének a www.quantisalpha.hu weboldalon tesz eleget, 
valamint itt hozza nyilvánosságra valamennyi hatályos szabályzatát, 
díjjegyzékét hirdetményét és közleményét. 

Ügyfél aláírása (cég esetén cégszerű, bélyegzővel) A Társaságot a szerződéskötés során alkalmazottja függő ügynöke képviseli. 

 
 

aláírás: 
 
 
 

Dátum: Függő ügynök felügyeleti kódja: Függő ügynök munkatársi száma: 

 
 
 

  

 

2. ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 

A QUANTIS Alpha Befektetési Zrt. (a továbbiakban: Társaság) a személyes adatok védelme és azok bizalmas kezelése érdekében ügyfelei részére az alábbi 
tájékoztatást nyújtja: 
1. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA 
1.1.Az adatkezelés célja jogszabály, vagy a Társaság szabályzata által 

elrendelt ügyfél-azonosítás, pénzmosás vagy terrorizmus finanszírozás 
gyanús esetek feltárása és bejelentése, az ügyfelek kockázati 
besorolása, minősítése, a tényleges tulajdonos megállapítása, a 
rendelkezésre jogosult személyek azonosítása, a Társaság vagy ügyfele 
jogos érdekeinek érvényesítése, a törvényben előírt tájékozódási 
kötelezettség teljesítése, a kötelező ügyfélkövetelés védelme, az 
eszközökre vonatkozó szegregációs kötelezettség teljesítése, a 
megfelelő panaszkezelés, a szerződésekben szabályozott jogviszony 
szerinti elszámolás, a kapcsolattartás, az ügyfél képviselői, alkalmazottai 
és rendelkezési jogosultjai adatainak az ügyféllel kötött szerződés 
teljesítése érdekében történő kezelése, és az ügyfél igényeinek, 
elvárásainak való megfelelés, a Társaságról, a Társaság 
vállalatcsoportjáról, ezek saját vagy közvetített termékeiről és 
szolgáltatásairól szóló tájékoztatás nyújtása.  

1.2. Az adatkezelésnek nem lehet célja az adat jogosultja hozzájárulása 
nélküli adatgyűjtés, vagy az ügyfél hozzájárulása nélkül az ügyféllel 
fennálló szerződéses jogviszonyon vagy az arra vonatkozó 
jogszabályokban foglaltakon kívüli cél. 

1.3.A Társaság ügyfélnyilvántartó informatikai rendszert üzemeltet, 
amelyben az ügyfél személyes adatait és az ügyfél számláin végrehajtott 
tranzakciók adatait kezeli, illetve feldolgozza.  

2. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, ADATKEZELŐ, ADATFELDOLGOZÓK, AZ ADATKEZELÉS 

IDŐTARTAMA 
2.1. Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja lehet az ügyfél 

hozzájárulása vagy jogszabályi rendelkezés. Kötelező adatkezelés 
esetén az adatkezeléshez az adat jogosultjának hozzájárulása nem 
szükséges. A Társaság tevékenysége esetében az adatszolgáltatás és az 
adatok kezelése az alábbi jogszabályok alapján kötelező: 
- a befektetési szolgáltatókról és árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az 
általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. 
törvény (Bszt.),  

- a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.), 
- az adózás rendjéről 2003. évi XCII. törvény (Art.),  
- a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.), valamint 

- minden egyéb, a jelen pontban felsorolt jogterületet a jövőben 
szabályozó jogszabály. 

2.2.  A Társaság az adat jogosultjának kifejezett hozzájárulása esetén 
belső szabályzatai alapján, a prudens és hatékony működés érdekében, 
nem jogszabályi kötelezettségen alapuló adatkezelést is végezhet.  

http://www.quantisalpha.hu/
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2.3. Az adatkezelésre jogosult személy: a QUANTIS Alpha Befektetési Zrt. 
(cégjegyzékszám: Cg.01-10-047076, felügyeleti engedély: H-EN-III-
1037/2012 (2012. június 12.), H-EN-III-56/2017, (2017. március 7.). 

2.4. A személyes adatok megismerésére jogosult személyek: A Társaság, az 
adatfeldolgozók és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott 
illetékes bíróságok, hatóságok és más szervek.  

2.5. Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés időtartama az Ügyfél és 
Társaság közötti jogviszony megszűnését követő 8 év. A pénzmosás és a 
terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 
jogszabályban megjelölt személyes adatokat a Társaság ezen 
időtartamon belül köteles megőrizni. A számvitelről szóló törvény 
rendelkezései alapján a Társaság könyvviteli elszámolását közvetlenül 
és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi 
számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), így az 
abban foglalt személyes adatokat is legalább 8 évig kell olvasható 
formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján 
visszakereshető módon megőriznie a Társaságnak. A bármely ügyben a 
Társasághoz rögzített telefonos beszélgetés során forduló ügyfél és 
egyéb adat jogosultjának személyes adatait, valamint magát a 
telefonbeszélgetést a rögzítéstől számított 8 évig tárolja. Az 
adatkezelési időtartama meghosszabbodhat, ha az ügyfél és a Társaság 
közötti egyeztetés vagy jogvita az adatok további kezelését teszi 
szükségessé. 

2.6. A Társaság az adat jogosultjának az információs önrendelkezési jogról 
és az információszabadságról szóló törvényben meghatározott 
különleges adatainak kezelésére nem jogosult, kivéve, ha ahhoz az 
ügyfél megfelelően hozzájárult. 

3. ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS 
3.1. A Társaság jogosult az ügyfél személyes adatait a jogszabályi előírások 

betartásával továbbítani, illetve adatfeldolgozót igénybe venni. Ennek 
értelmében jogosulttá válik az ügyfél adatainak feldolgozására a 
szerződés teljesítése, az ügyfél nevében ügyletek végrehajtása, 
kockázatkezelés, jogszabályi megfelelés és visszaélések 
megakadályozása céljából. 

3.2. Az ügyfél a Társaság által megnyitott és kezelt számláján nyilvántartott 
eszközök tekintetében a Társaság által nyilvántartott adatait a Társaság 
a tulajdonosi megfeleltetéshez a kibocsátó, illetve az érintett 
elszámolóház részére átadja. Az ügyfél erre vonatkozó hozzájárulását 
írásbeli nyilatkozat Társaság részére történő átadásával vonhatja vissza. 

3.3. A Társaság és vállalatcsoportja szolgáltatásainak hirdetése érdekében, 
kizárólag az ügyfelek kifejezett hozzájárulásával jogosult személyes 
adatokat továbbítani, illetve azokat marketing célokra felhasználni. Az 
ügyfél jogosult ezen kereskedelmi célú megkereséseket letiltani a 
Társaság részére átadásra kerülő nyilatkozatával. 

4. KISZERVEZÉS 
4.1. A Társaság bizonyos tevékenységeket kiszervezhet. A kiszervezett 

tevékenységeket és a kiszervezett tevékenységet végzők körét az 
Üzletszabályzat 2. számú melléklete tartalmazza. 

4.2. Ezen túlmenően a Társaság az ügyfeleivel összefüggésben tudomására 
jutott személyes adatokat harmadik fél számára, a törvényben 
meghatározott eseteken kívül és hozzájáruló nyilatkozat hiányában, 
nem adja ki. A Társaság a tudomására jutott és a rendelkezésére álló 
személyes adatokat a személyes adatok védelméről szóló 
jogszabályoknak megfelelően kezeli. 

4.3. A Társaságnál kijelölt adatvédelmi felelős működik, aki ellenőrzi a 
vonatkozó jogszabályok, valamint a Társaság belső adatvédelmi és 
adatbiztonsági szabályzata rendelkezései és az adatbiztonsági 
követelmények megtartását. 

 
 
5. AZ ÜGYFELEK SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS JOGAI ÉS ÉRVÉNYESÍTÉSÜK 
5.1. Az adat jogosultja az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló törvény alapján, az ott rögzített feltételek 
szerint 
- tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint  
- kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban 
elrendelt adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását. 

5.2. Az adat jogosultja betekinthet a belső adatvédelmi felelős által róla 
vezetett adatvédelmi nyilvántartásba, az abban foglaltakról feljegyzést 
készíthet, illetve arról kivonatot kérhet. 

5.3.Az adat jogosultja kérelmére a Társaság ingyenesen tájékoztatást ad az 
általa kezelt, illetőleg az általa megbízott – a Társaság 
Üzletszabályzatában meghatározott egyes kiszervezési tevékenységet 
végző – feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, 
jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről 
(székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, 
továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az 
adatokat. A Társaság adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely 
tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának 
időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított 
személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést 
előíró jogszabályban meghatározott egyéb feladatokat. 

5.4. Az adat jogosultja tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, 
amennyiben  
- a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag a Társaság vagy az 
adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, 
kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;  

- a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen 
üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára 
történik;  

- a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi. 
6. JOGÉRVÉNYESÍTÉS 
6.1. Az adat jogosultja jogainak megsértése esetén bírósághoz vagy a 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) 
fordulhat. A Társaság által pénzügyi szervezetként végzett 
adatkezelését a NAIH-60383/2012.számon vette nyilvántartásba. 

6.2. A Társaság az adat jogosultja adatainak jogellenes kezelésével vagy a 
technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak 
okozott kárt köteles megtéríteni. A Társaság nem köteles a kárt 
megtéríteni, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan 
gondatlan magatartásából származott. 

7. ADATBIZTONSÁG  
A kezelt személyes adatok jogosulatlan felhasználása és az azzal 
kapcsolatos visszaélések elkerülése érdekében a Társaság kiterjedt 
műszaki és üzemeltetési biztonsági intézkedéseket alkalmaz. Biztonsági 
eljárásait rendszeresen ellenőrzi és a technológiai fejlődéssel összhangban 
fejleszti. 
 

3. ADATVÉDELMI NYILATKOZAT 

Ügyfél kijelenti, hogy az Azonosítási adatlapon és Keretszerződésben 
rögzített személyes adatait önkéntesen adta meg, valamint a Társaság 
Adatvédelmi Tájékoztatóját megismerte, annak tartalmát elfogadja. Ügyfél 
ezen okirat aláírásával elismeri, hogy tájékoztatást kapott arról és e 
tájékoztatás alapján önkéntes hozzájárulását adja ahhoz, hogy  
- adatait a Társaság kezelje, 

- a Társaság személyes adatait továbbítsa a Társaság részére kiszervezett 
tevékenységet végző, a Társaság Üzletszabályzatának 2. mellékletében 
felsorolt társaságok részére az Ügyfél adatainak feldolgozására a 
szerződés teljesítése, az Ügyfél nevében ügyletek végrehajtása, 
kockázatkezelés, jogszabályi megfelelés és visszaélések 
megakadályozása céljából, különös tekintettel alletétkezelést végzők 
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részére az Ügyfél alletétkezelésben lévő értékpapírjaihoz kapcsolódó – 
annak jellegéből adódó – tulajdonosi jogainak (pl. osztalékfizetés, 
kamatfizetés, lejáratkori visszaváltás, stb.) az Ügyfél érdekében és javára 
történő érvényesítése céljából, 

- a Társaság továbbítsa az Azonosítási adatlap és értesítési adatok 
elnevezésű, jelen szerződés 1. pontját képező dokumentumokon 
megadott személyes adatait a QUANTIS Holding Zrt. (cégjegyzékszám: 
01-10-046350) és a QUANTIS Consulting Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-
045719)  részére a függő ügynökkel való elszámolás és az Ügyfél 
közvetlen üzletszerzés miatti megkeresésének céljából, 

- a Társaság az Ügyfél nála vezetett értékpapírszámláinak megnyitásáról 
értesítést, valamint azok mindenkori egyenlegével és tranzakció-
történetével kapcsolatos, értékpapírtitoknak minősülő információkhoz 

folyamatos hozzáférést biztosítson azon függő ügynök részére, aki jelen 
szerződést a Társaság nevében az Ügyféllel megkötötte, hogy a függő 
ügynök tájékoztató jellegű információkkal elláthassa az Ügyfelet igény 
esetén. Ezt a hozzájárulást az Ügyfél bármikor indoklás nélkül jogosult 
visszavonni. 

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy jogosult személyes adataihoz való 
hozzáférésre és az adatok helyesbítésére, tájékoztatás-kérésre, törlés 
kezdeményezésére, zárolásra, valamint tiltakozásra, jogorvoslatra bíróság 
illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság előtt. A 
személyes adatok és üzleti titok védelmére vonatkozó alapelvek 
értelmében a Társaság köteles az Ügyfél személyes adatainak és üzleti 
titkot képező egyéb információinak védelmére. 

Tanú 1. Tanú 2. Ügyfél aláírása 

Név és 
cím: 

 
 
 
 

Név és 
cím: 

 

 

 

Aláírás:  
 
 
 

Aláírás:  

    

4. MEGFELELÉSI TESZT 

Kérjük, hogy valamennyi kérdésre adjon választ, ellenkező esetben a tesztet nem tudjuk kiértékelni. A teszt kitöltésének elmaradása vagy sikertelen teszt 
esetén a Társaság nem képes a szerződésben foglalt pénzügyi eszköz vagy ügylet megfelelőségét megállapítani. A megfelelő válasz előtti négyzetet ikszelje 
be!  

1. Az Ön végzettsége: pénzügyi középfokú pénzügyi felsőfokú egyéb középfokú egyéb felsőfokú egyéb 

 

2. Milyen szintű általános (köz)gazdasági ismeretekkel rendelkezik?  semmilyennel alapszintűvel magas szintűvel 

 

3. Milyen szintű általános pénzügyi ismerettel rendelkezik? semmilyennel alapszintűvel magas szintűvel 

4. Jelenlegi foglalkozása  pénzügyi terület egyéb 5. Korábbi foglalkozása: pénzügyi terület egyéb 

 
6. Ismert pénzügyi eszközök, kötött ügyletek, szolgáltatások: 

Pénzügyi eszköz állam
-papír 

vállalat
i köt-
vény 

részvény opciós 
ügylet 

határidős 
ügylet 

tőkeáttéte
les ügylet 

pénzpia-
ci alap 

kötvény 
alap 

vegyes 
alap 

részvén
y alap 

származ-
tatott 
alap 

deviza/ 
devizás 
eszköz 

Ismerem. 
igen             

nem             

Volt ilyen 
ügyletem. 

igen             

nem             

Ügyletköté
s 
gyakoriság
a 

1/év             

5/év             

>5/év             

Átlagos 
ügyletmér
et 

2.500 EUR             

2.500-
5.000 EUR 

            

>5.000 
EUR 

            

A fenti 
ügyletek 
milyen 
időtávon 
belül 
valósultak 
meg? 

éven belül             

1-2 év 
között 

            

több mint 
2 év alatt 

            

igen             



78 
 

A QUANTIS Alpha Befektetési Zrt. üzletszabályzata 
szab1000-V016 

QUANTIS Alpha Befektetési Zrt. 

 
 

Tervez-e 
ügyletet a 
termékkel? 

nem 
            

 
 
7. Melyek az Ön befektetési céljai? 

megtakarítás fedezés spekuláció nyugdíj egyéb: ____________________________________________ 

 
8. Milyen időszakra tervez befektetni? 

1 éven belül 1-3 évre 3-5 évre 5-10 évre 10 évnél hosszabb időre 

 
9. Az Ön pénzügyi helyzetére vonatkozó információk: 

Rendszeres, átlagos bevételek Rendszeres átlagos kiadások 

összege: devizaneme: összege: 

Forrása Tételei 

magánszemélynél: cégnél: magánszemélynél: cégnél: 

 munkabér 

befektetések 

 vállalkozás 

egyéb:___________________ 

árbevétel 

befektetések 

egyéb:_____________________ 

 havi rezsi költsége 

ingatlanhitel törlesztése 

egyéb hitel törlesztése 

rendszeres befektetés 

biztosítási díjak 

eltartottak kiadásai 

 szállítói számlák  

 adó- és járulékfizetés 

munkabérek 

hosszú lejáratú hitel törlesztése 

rövid lejáratú hitel törlesztése 

egyéb:______________________ 

Az Ön birtokában lévő befektetési, megtakarítási eszközök, vagyontárgyak: 

Likvid eszközök: készpénz bankbetét állampapír deviza 
összértéke: 
_______________________________________ 

Befektetett 
eszközök: 

vállalati kötvény részvény befektetési alapok opciós ügylet 

határidős ügylet 
összértéke: 
_______________________________________ 

Ingatlan(ok): van nincs 
összértéke: 
_______________________________________ 

 
10. Válassza ki a hajlandóságának, képességének, kockázatviselésének megfelelő befektetési célt: 

A hozamtól függetlenül szeretném megőrizni a befektetett tőkét. Tudomásul veszem, hogy ilyen esetben a befektetésen elért hozam alacsonyabb, 

mint magasabb kockázatú befektetés esetében. 

Magasabb hozam reményében elfogadom, hogy a befektetés árfolyama ingadozhat. Tudomásul veszem, hogy kedvezőtlen irányú ingadozás 

esetében a hozam értéke is csökkenhet. 

Magas kockázat mellett olyan befektetéseket is szeretnék, amelyekből magas hozam származhat, de adott esetben veszteségem is lehet. 

Kifejezetten tőkeáttételes befektetést is szeretnék, a magas hozam érdekében hajlandó vagyok vállalni azt, hogy a befektetett összeg elvesztésén 

felül pótlólagos befizetést kell teljesíteni. 
11. Preferált befektetési forma: 

Egy jelenleg rendelkezésemre álló összeget szeretnék befektetni. (egyösszegű befektetés) 

Rendszeresen szeretnék félrerakni egy adott összeget.  

12. Vannak-e olyan önálló jövedelemmel nem rendelkező személyek, akiket Ön tart el? 

nincsenek eltartottaim 1-2 személyt tartok el 3-4 személyt tartok el 5 vagy több személyt tartok el 

13. Amennyiben vannak eltartottai, azok milyen korú személyek: kiskorú személyek felnőtt személyek van köztük kiskorú és felnőtt is 

14. Jelenlegi bevételi forrása mióta van meg? 

kevesebb mint 1 éve 1-3 éve 3-5 éve 5-10 éve több mint 10 éve 

15. Jelenlegi bevételi forrása mennyire stabil? 

Biztosan meg fog szűnni vagy jelentősen csökkenni fog 3 éven belül. 

Előre láthatóan meg fog szűnni vagy jelentősen csökkenni fog 3 éven túl. 

Nincs biztos információm, de jelentős esélyét látom a bevételi forrásom 3 éven belüli megszűnésének vagy jelentős csökkenésének. 

Nincs biztos információm, de esélyét látom a bevételi forrásom 3 éven túli időtartamban történő megszűnésének vagy jelentős csökkenésének. 

Bevételi forrásomat a jelenleg rendelkezésemre álló információk alapján stabilnak és hosszú távúnak tartom. 
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5. MEGFELELÉSI TESZT ÉRTÉKELÉSE 

MEGFELELÉSI TESZT: 

1. 

 

Az Ön által szolgáltatott információk alapján a QUANTIS Alpha Zrt. úgy véli, hogy a gazdasági és pénzügyi élet fogalmairól, jellemzőiről és 
összefüggéseiről érdemes lenne több információt szereznie. Csak ezen tudás birtokában ítélheti meg megfelelően és kellően megfontoltan 
egy-egy tranzakció vagy termék lehetséges előnyeit és kockázatait. Kérjük, hogy befektetési döntéseiben mindig legyen körültekintő. Jelenleg 
az alacsony kockázatú értékpapírok (például állampapírok) felelnek meg az Ön számára. Az összetettebb és nagyobb kockázatot jelentő 
termékek (például részvények, részvény alapok, vegyes alapok, határidős ügyletek stb.) nem megfelelőek az Ön számára. Ez nem jelenti azt, 
hogy Ön nem fektethet be ilyen összetett pénzügyi eszközökbe, azonban egy ilyen befektetést megelőzően elengedhetetlen, hogy részletesen 
tájékozódjon az ilyen pénzügyi eszközök jellemzőiről és a kapcsolódó kockázatokról, és alaposan megismerje e termékek működését. 
Mindenképpen fontos a kellő óvatosság és körültekintés, valamint a kockázatok megfelelő megosztása. Felhívjuk a figyelmét, hogy a QUANTIS 
Alpha Zrt. szolgáltatása az Ön esetében az ügyfélmegbízások végrehajtására korlátozódik. Amennyiben fenti javaslatunk ellenére kifejezetten 
ilyen összetett eszközökbe történő befektetésre ad megbízást, úgy azt a Társaság az Ön kockázatára végrehajtja. Amennyiben sikerül 
bővítenie befektetési ismereteit, úgy ismételten kérheti a teszt kitöltését. 

2. 

 

Az Ön által szolgáltatott információk alapján a QUANTIS Alpha Zrt. úgy véli, hogy Ön, mint befektető, tisztában van a gazdasági és pénzügyi 
élet alapvető összefüggéseivel. A magyar piacokon elérhető állampapírok, befektetési jegyek és (megfelelő informálódást követően) 
részvények megfelelőek lehetnek az Ön számára. Mindazonáltal, az Ön pénzügyi ismereteinek, illetve tapasztalatainak jelenlegi szintje mellett 
az összetett pénzügyi eszközökbe történő befektetések (pl.: határidős ügyletek, swap ügyletek, nemzetközi piacokon elérhető termékek, stb.) 
nem megfelelőek az Ön számára. Ez nem jelenti azt, hogy Ön nem fektethet be ilyen összetett pénzügyi eszközökbe, azonban egy ilyen 
befektetést megelőzően elengedhetetlen, hogy részletesen tájékozódjon az ilyen pénzügyi eszközök jellemzőiről és a kapcsolódó kockázatokról, 
és alaposan megismerje e termékek működését. Mindenképpen fontos a kellő óvatosság és körültekintés, valamint a kockázatok megfelelő 
megosztása. Felhívjuk a figyelmét, hogy a QUANTIS Alpha Zrt. szolgáltatása az Ön esetében az ügyfélmegbízások végrehajtására korlátozódik. 
Amennyiben fenti javaslatunk ellenére kifejezetten ilyen összetett eszközökbe történő befektetésre ad megbízást, úgy azt a Társaság az Ön 
kockázatára végrehajtja. Amennyiben sikerül bővítenie befektetési ismereteit, úgy ismételten kérheti a teszt kitöltését. 

3. 

 

Az Ön által szolgáltatott információk alapján a QUANTIS Alpha Zrt. úgy véli, hogy Ön egy tájékozott és tapasztalt befektető, aki tisztában van 
a gazdasági és pénzügyi élet összefüggéseivel. Megítélésünk szerint az összetett pénzügyi eszközökbe történő befektetések is megfelelőek 
lehetnek az Ön számára. Mindazonáltal fontosnak tartjuk, hogy leginkább olyan összetett termékekbe fektessen, amelyeket már jól ismer. 
Ha azonban Ön mégis úgy dönt, hogy olyan összetett termékbe kíván befektetni, amellyel kapcsolatban semmilyen tapasztalattal nem 
rendelkezik, győződjön meg róla, hogy az ilyen befektetések jellemzőiről és a kapcsolódó kockázatokról rendelkezésre álló valamennyi 
információt beszerezte, emellett pedig legalább ilyen fontos a kellő óvatosság és körültekintés, valamint a kockázatok megfelelő megosztása. 
Ennek kapcsán tisztában kell lennie azzal, hogy egyes összetett pénzügyi termékek (pl. kiírt opciók) esetében az elszenvedett veszteség mértéke 
meghaladhatja az Ön eredeti befektetésének összegét. Az ilyen termékekbe történő befektetésekhez elengedhetetlen az adott termék 
működésének és kapcsolódó kockázatoknak az alapos ismerete. Amennyiben fenti javaslatunk ellenére kifejezetten ilyen összetett eszközökbe 
történő befektetésre ad megbízást, úgy azt a Társaság az Ön kockázatára végrehajtja. 

 
A teszt értékeléséről a Társaság későbbiekben fogja értesíteni Önt.  
 
Elismerem, hogy a tesztben rögzített válaszok megfelelnek az általam megadott információknak. A megfelelési teszt értékelését megismertem és 
tudomásul vettem, befektetési döntésemet ennek tükrében hozom meg: 

Dátum: Aláírás: 
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Ügyfél-azonosító:  

6. KERETSZERZŐDÉS  
 

I. A KERETSZERZŐDÉS TÁRGYA 
1. A jelen szerződés és mellékletei (a továbbiakban: Keretszerződés) a 
Társaság által nyújtott befektetési és kiegészítő szolgáltatások, valamint a 
befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az 
általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. 
törvény (Bszt.) hatálya alá tartozó egyéb szolgáltatások egyes szabályait 
tartalmazza. A Felek jogait és kötelezettségeit a Keretszerződésen túl az 
Üzletszabályzatban és a Társaság által meghatározott egyéb 
dokumentumokban foglalt szabályok és feltételek is meghatározzák, mely 
szabályokat és feltételeket a Társaság az Üzletszabályzatban 
meghatározottak szerint jogosult módosítani. 
2. A jelen Keretszerződés határozza meg 

a) a Számlával kapcsolatos szolgáltatások, számlaműveletek 
rendjét, a Felek ezzel összefüggő jogait és kötelezettségeit; 

b) valamennyi, a Társaság által nyújtott, pénzügyi eszközzel 
kapcsolatos befektetési szolgáltatás és azt kiegészítő szolgáltatás 
alapvető rendelkezéseit; 

c) azokat a szabályokat, jogokat és kötelezettségeket, amelyek 
alapján a Társaság az Ügyfél által a Társaság részére adott és a 
Társaság által elfogadott Eseti megbízások alapján saját nevében 
és az Ügyfél javára pénzügyi eszközökre szerződést köthet,  

d) azokat a szabályokat, amelyek alapján - az Ügyfél Internetes 
felületen történő kereskedés lehetőségének választása esetén - 
a Társaság az Ügyfél által az Internetes felületen megadott 
megbízásokat fogadja és meghatározott feltételek teljesülése 
esetén végrehajtja. 

3. Keretszerződés alapján, és az adott ügyletekre vonatkozó további 
szerződések rendelkezései szerint a Társaság az Ügyfél részére  
(I) az Üzletszabályzatban és jelen Keretszerződésben meghatározott 
Számlát nyit és vezet,  
(II) megbízásokat vesz fel és továbbít, illetve az Ügyfél javára 
megbízásokat hajt végre,  
(III) az Ügyfélnek a Számlán nyilvántartott pénzeszközeire és pénzügyi 
eszközeire az Ügyfél utasításai, az Üzletszabályzat rendelkezései vagy 
jogszabály felhatalmazása szerint, megfelelő szolgáltatásokat nyújt, 
számlaműveleteket hajt végre,  
(IV) értékpapírszámlán és értékpapír letéti számlán nyilvántartott vagy 
letétbe adott értékpapírokat őriz. A fentiekben felsorolt Számla 
megnyitása és vezetése a jelen Keretszerződés alapján történik. 

4. A Társaság fenntartja a jogot, hogy az Üzletszabályzatban 
meghatározott, komplexnek tekintett szolgáltatásai igénybevételét, 
ügyletek megkötését (így például day-trade stb.) további (keretjellegű 
vagy egyéb) szerződés(ek) megkötésének előfeltételétől, és/vagy az 
Ügyfél meghatározott tartalmú nyilatkozatától, illetve ennek 
kiértékelése eredményétől tegye függővé. Az Üzletszabályzat 
határozza meg, hogy a hivatkozott megállapodások/nyilatkozattételek 
milyen módon (pl. írásban, elektronikus úton, rögzített 
telefonbeszélgetés útján kötött megállapodással, megadott 
nyilatkozattal, egyedi szerződés megkötésével) és feltételekkel hoznak 
létre érvényes jogviszonyt a Társaság és az Ügyfél között. Az Ügyfél az 
egyedi ügyletkötés – az alább meghatározásra kerülő Eseti megbízás - 
időpontjában hatályos üzletszabályzati rendelkezésekkel összhangban 
jogosult az ügyletkötésre. 

II. FOGALMAK 
1. Díjjegyzék – a Társaság szolgáltatásaihoz kapcsolódó, az Ügyfél által 

fizetendő, a Társaság által alkalmazott díjakat, költségeket, kamatokat, 

késedelmi kamatokat és kötbért tartalmazó, mindenkor hatályos 
szabályzat, amelyet a Társaság az Üzletszabályzat rendelkezései szerint 
jogosult módosítani.  

2. Értékpapírszámla - a dematerializált értékpapírról és a hozzá 
kapcsolódó jogokról az értékpapír tulajdonos javára vezetett 
nyilvántartás. 

3. Eseti megbízás - az Ügyfél Társaság által kézhez vett ajánlata valamely 
eszköz adásvételére, kölcsönére vonatkozóan – beleértve a Társaság 
ajánlatának elfogadására az Ügyfél által tett nyilatkozatot is, melynek 
Társaság általi elfogadásával bizományosi szerződés, vagy egyéb ügylet 
jön létre a Felek között.  

4. Hirdetmény - A Társaság által meghatározott olyan általános 
szerződési feltételek, amelyek az Üzletszabályzaton kívül az egyes 
szolgáltatásokkal kapcsolatos, ügyfeleket érintő információkról, 
tényekről, jogokról és kötelezettségekről rendelkeznek, és amelyek 
módosítására, közzétételére vonatkozóan az Üzletszabályzat tartalmaz 
előírást.  

5. Internetes felület – a Társaság által üzemeltetett, meghatározott 
weboldalon elérhető, elektronikusan működő rendszer, amely az 
Üzletszabályzatban, Keretszerződésben és egyedi szerződésekben, 
illetve a Társaság által közzétett Hirdetményekben meghatározott 
szabályok szerint nyújt lehetőséget befektetési és azok kiegészítő 
szolgáltatásai Interneten keresztül történő igénybevételére, Eseti 
megbízás Társaság részére történő adására.  

6. Pozíció – az Ügyfél javára nyilvántartott valamennyi pénzügyi- és egyéb 
eszköz, az eszközökre megkötött ügylet, valamint a kapcsolódó 
ügyfélkövetelés és tartozás.  

7. Speciális Számla – az Üzletszabályzatban meghatározott, általában 
külön jogszabály, alkalmazandó szabályzat és az Üzletszabályzat által 
meghatározott számlatípusok és/vagy alszámlák (pl. tartós befektetési 
számla, nyugdíj-előtakarékossági számla, zárolt (al)számla). 

8. Számla – a jelen Keretszerződés alapján megnyitott, meghatározott 
számlaszámon nyilvántartott ügyfél-, értékpapír-, értékpapír letéti és 
egyéb, a pénzügyi- és pénzeszközök nyilvántartására szolgáló számla, 
amelyeken a Társaság az ügyletekhez kapcsolódó pénz- és pénzügyi 
eszköz mozgásokat elszámolja, terheli és jóváírja.  

9. Szolgáltatás - a Társaság által nyújtott befektetési és kiegészítő 
szolgáltatások, valamint a Bszt. hatálya alá tartozó egyéb 
szolgáltatások 

10. Ügyfélszámla - az Ügyfél pénzeszközeinek nyilvántartására szolgáló 
számla, amely a befektetési szolgáltatásokkal kapcsolatos és az 
értékpapírban foglalt kötelezettségeken alapuló fizetési 
kötelezettségek lebonyolítására szolgál. 

11. Üzletszabályzat - a Társaság mindenkor hatályos Üzletszabályzat című 
általános szerződési feltételeit tartalmazó szabályzata. 

12. Zárolt értékpapírszámla - olyan értékpapírszámla, amelyen a Társaság 
az értékpapírszámlán elhelyezett értékpapírt nyilvántartja, ha azt 
jogszabály, bírósági, hatósági intézkedés vagy szerződés alapján 
harmadik személyt vagy a Társaságot megillető jog terheli, illetve 
amelyről az Ügyfél így rendelkezik. 

III. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, INTERNETES FELÜLETRE VONATKOZÓ 
SZABÁLYOK 
1. Az Ügyfél a Társaság által nyújtott Szolgáltatás igénybevételével az 

adott szolgáltatás Üzletszabályzatban, Keretszerződésben és egyedi 
szerződésekben, illetve a Társaság által közzétett Hirdetményekben 
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meghatározott, mindenkor hatályos szabályait, feltételeit kifejezetten 
elfogadja. 

2. A Társaság egyes Szolgáltatásait Internetes felületen keresztül is 
hozzáférhetővé teheti az Ügyfél számára. A Társaság az általa 
alkalmazott Internetes felület elnevezését és az abban nyújtott 
szolgáltatások körét és tartalmát jogosult módosítani. Az Internetes 
felületen történő belépés és azonosítás rendjét, az elérhető 
szolgáltatásokat, működési és ügyletkötési szabályokat a Társaság által 
közzétett külön Hirdetmény határozza meg. 

3. A Társaság jogosult szolgáltatásai elérése érdekében közvetítőket (pl. 
függő ügynök, más befektetési vállalkozás), közreműködőket megbízni. 
A Társaság a közvetítőinek jegyzékét, jogkörét, megbízásának korlátait 
az Üzletszabályzat melléklete tartalmazza. 

4. A Társaságot a Keretszerződés alapján szerződéskötési kötelezettség, 
rendelkezésre állás nem terheli. Szolgáltatásait – ideértve az Internetes 
felületen keresztül nyújtott szolgáltatásokat is - az Üzletszabályzatban, 
Keretszerződésben és egyedi szerződésekben, illetve a Társaság által 
közzétett Hirdetményekben meghatározott korlátozásokkal és 
szabályok mellett jogosult részben vagy egészben szüneteltetni, 
felfüggeszteni, megszüntetni, meghatározott elérési módokra 
korlátozni. A Társaság különböző kereskedési csatornáin eltérő 
szolgáltatást nyújthat és ügyletkötési lehetőséget eltérő 
termékkörökre biztosíthat. 

5. Az Ügyfél a Keretszerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a 
Társaság az Ügyféllel történő telefonbeszélgetéseket, e-mail vagy 
Internetes felület útján küldött üzeneteket rögzítse. A Felek 
kifejezetten elfogadják, hogy a Társaság által rögzített felvételek, 
üzenetek a Felek közötti vitában bizonyító erővel bírnak. A 
telefonbeszélgetések rögzítésére, megőrzésére és visszahallgatására 
az Üzletszabályzat rendelkezései az irányadók. 

IV. SZÁMLANYITÁS, SZÁMLAVEZETÉS, SZÁMLA FELETTI RENDELKEZÉS 
1. Az Ügyfél a jelen Keretszerződés aláírásával megbízza a Társaságot, 

hogy részére díjazás ellenében Számlát nyisson és vezessen. 
2. A Társaság a Számlán vagy meghatározott Speciális Számlán 

nyilvántartja az Ügyfelet megillető Pozíciókat, azok változásait, az 
Ügyfél eladási és vételi megbízásait, valamint azok elszámolásait. E 
körben a Társaság vállalja a kezelésében lévő, az Ügyfelet megillető 
pénzügyi eszközre fizetett kamat, osztalék és hozam beszedését, illetve 
az egyéb jogcímen az Ügyfelet megillető összegek jóváírását. Az Ügyfél 
a Keretszerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a Társaság a 
szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos valamennyi jóváírást és 
terhelést a Számlákon és a Speciális Számlákon végrehajtson. A 
Számlával, Speciális Számlával és az azok feletti rendelkezéssel 
kapcsolatos, jogszabályban és az Üzletszabályzatban, 
Keretszerződésben és egyedi szerződésekben, illetve a Társaság által 
közzétett Hirdetményekben meghatározott feltételeket és 
korlátozásokat az Ügyfél köteles betartani. 

3. Az Ügyfél Üzletszabályzatnak megfelelően bejelentett megbízása és az 
Üzletszabályzatban foglalt feltételek teljesítése esetén a Társaság 
bármely Speciális Számlát megnyitja és vezeti az Ügyfél számára a 
Keretszerződés alapján, kivéve, ha valamilyen Speciális Számlához az 
Üzletszabályzat külön szerződés megkötését vagy nyilatkozattételt ír 
elő. Nyilatkozattétel esetén az Ügyfél nyilatkozatában foglaltak 
Társaság általi elfogadásával a szerződés a Felek között létrejön azzal, 
hogy a nyilatkozatban nem szabályozott kérdésekben az 
Üzletszabályzatban, Keretszerződésben és egyedi szerződésekben, a 
Társaság által közzétett Hirdetményekben foglaltak az irányadók. Ha az 
Üzletszabályzat, vagy a vonatkozó szerződés pénzbefizetést vagy egyéb 
kötelezettséget ír elő az Ügyfél részére a szerződés létrejöttéhez 
és/vagy hatálybalépéséhez, úgy a szerződés létrejöttének vagy 
hatálybalépésének időpontját az Üzletszabályzat határozza meg. A 
Speciális Számlák körébe tartozó egyes számlatípusokra és alszámlákra 

vonatkozó részletes szabályokat, a Speciális Számlák vezetésére 
vonatkozó szerződés létrejöttének és hatályba lépésének napját és 
tartalmát a Keretszerződésben, egyedi szerződésekben, és a Társaság 
által közzétett Hirdetményekben foglaltak határozzák meg. 

4. A Számlával kapcsolatban a fizetési módok közül kizárólag az egyszerű 
átutalás vagy transzfer alkalmazható. A közlemény rovatban az Ügyfél 
nevét és a Társaságnál vezetett ügyfélszámlájának számlaszámát 
szükséges feltüntetni. 

5. A Számlák és a Speciális Számlák vezetésére, az azok feletti 
rendelkezésre – beleértve a harmadik személyek számla feletti 
rendelkezésre és ügyletkötésre vonatkozó jogát is - a Társaság 
Üzletszabályzatának rendelkezései az irányadók. Az Ügyfél írásban 
köteles bejelenteni a Társaságnak a Számla felett rendelkezni jogosult 
személyeket. Több, egymásnak ellentmondó, a rendelkezésre 
jogosulttól érkező nyilatkozat közül a Társaság az Ügyfél legutolsó 
nyilatkozatát fogadja el érvényesnek. Amennyiben a Speciális Számla 
az Üzletszabályzatban meghatározottak alapján alszámlaként 
funkcionál, úgy a Számla feletti rendelkezés tekintetében bejelentett 
személyek a Speciális Számla felett is jogosultak rendelkezni, kivéve, ha 
az Üzletszabályzatban, Keretszerződésben és egyedi szerződésekben, 
illetve a Társaság által közzétett Hirdetményekben a rendelkezési jog 
tekintetében ettől eltérő rendelkezések vagy korlátozások kerülnek 
meghatározásra.  

6. A Számlán/Speciális Számlákon nyilvántartott eszközök pozitív 
egyenlege után a Társaság nem fizet kamatot. A Társaság jogosult az 
Ügyfél eszközeinek gyűjtőelvű tárolására, továbbá az eszközök külső 
számlavezetőnél, letétkezelőnél való elhelyezésére. A letétkezelés és 
letéti őrzés szabályait a nyilvántartott Pozíciók tekintetében az 
Üzletszabályzat határozza meg. 

7. Az Ügyfél a jelen Keretszerződés aláírásával felhatalmazza a 
Társaságot, hogy a tévedés felismerése időpontjában bármely mást 
megelőzően az Ügyfél Számláján tévesen jóváírt vagy terhelt összeget, 
értékpapírt vagy egyéb pénzügyi eszközt az Ügyfél számláján 
helyesbítse, azaz a tévesen jóváírt összeggel vagy értékpapírral/egyéb 
pénzügyi eszközzel az Ügyfél számláját megterhelje, vagy azon 
jóváírást eszközöljön. 

8. A Társaság legalább az Üzletszabályzatban foglalt gyakorisággal és az 
Üzletszabályzatban meghatározott módon küld kimutatást 
(számlakivonatot) az Ügyfél Pozícióiról az Ügyfél részére. 

9. A Számlák, Speciális Számlák tekintetében érvényesülő további 
részletszabályokat az Üzletszabályzat, az egyedi szerződések, illetve a 
Társaság által közzétett Hirdetmények tartalmazzák. 

10. Az Ügyfél a Keretszerződés aláírásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy 
a Számlán, Speciális Számlán nyilvántartott eszközök tekintetében a 
Társaság által nyilvántartott adatait a Társaság a tulajdonosi 
megfeleltetéshez a kibocsátó, illetve az érintett elszámolóház részére 
átadja. Az Ügyfél erre vonatkozó hozzájárulását írásbeli nyilatkozat 
Társaság részére történő átadásával vonhatja vissza. A hozzájárulás 
visszavonásából eredő következményekért a Társaságot felelősség 
nem terheli.  

V. MEGBÍZÁS, TELJESÍTÉS, VISSZAIGAZOLÁS 
1. Az Ügyfél a Keretszerződés alapján Eseti megbízást adhat a 

Társaságnak. Amennyiben a Társaság az Üzletszabályzat alapján 
meghatározott ügyletek megkötését további szerződés(ek) 
megkötésének előfeltételétől vagy nyilatkozattételtől teszi függővé, 
úgy az Ügyfél ezen feltételeket Eseti megbízása megadását 
megelőzően köteles biztosítani. A Társaság fenntartja a jogot, hogy az 
előírt feltételek teljesítéséig az Eseti megbízást ne fogadja be. A Felek 
egyedi ügyletkötéseiknél az Üzletszabályzatban, Keretszerződésben és 
egyedi szerződésekben, illetve a Társaság által közzétett 
Hirdetményekben foglaltaktól – amennyiben az eltérést jogszabály 
nem tiltja - eltérően állapodhatnak meg. 
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2. A Társaság az Ügyféltől Eseti megbízást az Üzletszabályzatban 
meghatározott módokon (írásban, személyesen, rögzített 
telefonbeszélgetés, telefax, vagy e-mail útján, illetve esetlegesen 
Internetes felületen) és feltételekkel fogad el. A Társaság külön 
hirdetményben határozza meg, hogy a megbízások elfogadására 
szolgáló imént említett felületek közül aktuálisan melyik érhető el. Az 
Eseti megbízás annak elfogadása esetén az Üzletszabályzatban 
foglaltaknak megfelelően érvényes szerződést hoz létre a Felek között. 
Az Internetes felületen az Ügyfél azonosító adataival való belépést 
követően végrehajtott valamennyi tranzakció az Ügyfél érvényes 
rendelkezésének vagy megbízásának minősül, az Üzletszabályzatban, 
Keretszerződésben és egyedi szerződésekben, illetve a Társaság által 
közzétett Hirdetményekben és az Internetes felületre vonatkozó 
szabályoknak megfelelően. 

3. A jelen Keretszerződés alapján a Társaság az Ügyfél Eseti megbízását 
elfogadja, ha a megbízás teljesítéséhez szükséges valamennyi 
információt, szükséges dokumentumot az Ügyfél a Társaság 
rendelkezésére bocsátja, továbbá a megbízás teljesítéséhez szükséges 
fedezet rendelkezésre áll. A Társaság az Ügyfél által adott Eseti 
megbízás elfogadására nem kötelezhető. 

4. A Keretszerződés hatálya alá tartozó Eseti megbízások megadásának, 
elfogadásának Keretszerződésben nem rendezett további szabályait, 
az ügyletkötés általános szabályait és az ügyletkötés egyes 
ügyletcsoportoknál érvényesülő, speciális feltételeit az 
Üzletszabályzat, az egyedi szerződések, illetve a Társaság által 
közzétett Hirdetmények határozzák meg. A Társaság felhívja az Ügyfél 
figyelmét, hogy az Internetes felületen és a különböző kereskedési 
csatornákon az ügyletkötéssel, az ügyletek fenntartásával, zárásával, 
elszámolásával kapcsolatosan az általánostól eltérő szabályok 
érvényesülhetnek.  

5. A Társaság az ügyleteket a legjobb tudása szerint, az adott helyzetben 
tőle elvárható gondossággal, megfelelően teljesíti. A Társaság az Ügyfél 
által adott Eseti megbízásokat, ügyleteket és azok teljesülését az 
Üzletszabályzatban meghatározottak szerint igazolja vissza. A Társaság 
az Eseti megbízás sikeres végrehajtása esetén az Üzletszabályzatban 
meghatározott időpontban és módon visszaigazolást küld az 
Ügyfélnek. 

6. Az Eseti megbízás módosítása új megbízásnak minősül. Az Eseti 
megbízás annak teljesítéséig visszavonható. Amennyiben a megbízás 
részben teljesült, a visszavonás csak a nem teljesült részre és 
mennyiségre adható. 

7. Az Ügyfél a jelen Keretszerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a 
Társaság az elfogadott Eseti megbízást más szerződésekkel 
összevontan vagy azt részben, megbontva teljesítse, továbbá a Piaci 
szabályok által lehetővé tett körben - megfelelő ellenajánlat hiányában 
és amennyiben az Üzletszabályzat, szabályozott piaci szabályzatok vagy 
jogszabály ezt nem tiltja - akár szabályozott piacon kívül teljesítse. Az 
Ügyfél kijelenti, hogy együttműködési kötelezettsége keretében 
Pozícióit, a Társaság értesítéseit, teljesítési igazolásait, továbbá 
kivonatait és számlakivonatát áttekinti és figyelemmel kíséri, továbbá 
minden általa tapasztalt eltérést, problémát haladéktalanul jelez a 
Társaság részére. A fentiek elmulasztása, késedelmes vagy nem 
megfelelő teljesítéséből fakadó következmények, kár az Ügyfelet 
terhelik. Amennyiben az Üzletszabályzat egy tájékoztatás, módosítás 
tartalmával kapcsolatos kifogás Ügyfél által történő megtételére 
határidőt szab, a tájékoztatás, módosítás elfogadásának minősül, 
amennyiben az Ügyfél e határidő alatt bejelentéssel, kifogással nem él. 

8. Amennyiben az Ügyfél panaszbejelentéssel él, a Társaság fenntartja a 
jogot arra, hogy a panaszos ügy lezárásáig, a további problémák 
megelőzése érdekében a Társaság az Eseti megbízásokat – ide nem 
értve az adott Pozíció lezárására vonatkozó Eseti megbízást – ne vagy 
csak részben fogadjon el. 

 
VI. TÁJÉKOZTATÁSOK, RELEVÁNS VIZSGÁLATOK 
1. A Társaság az Ügyfél alkalmasságát, megfelelőségét a jogszabályi 

előírások alapján vizsgálja. A vizsgálathoz a Társaság jogosult az 
Ügyféltől erre rendszeresített nyomtatványon is nyilatkozatot kérni. A 
formanyomtatvány használata azonban nem jelenti azt, hogy a 
Társaság csak ebben a formában győződhet meg az Ügyfél 
alkalmasságáról, megfelelőségéről, így a Társaság az Ügyfél 
alkalmasságát, megfelelőségét és annak változásait különböző – a 
Társaság által meghatározott - módokon jogosult megvizsgálni, illetve 
felülvizsgálni a rendelkezésére álló információk alapján. A Társaság e 
vizsgálat elvégzése érdekében a jelen Keretszerződés hatálya alatt 
jogosult az Ügyféltől bármikor további információkat kérni. A Társaság 
jogosult meghatározni, hogy meghatározott ügyletkötésekhez milyen 
eredmény szükséges az alkalmasság, megfelelőség tekintetében. 
Amennyiben az Ügyfél a szükséges információt nem adja meg a 
Társaságnak vagy a megadott nyilatkozatok alapján megfelelése, 
alkalmassága az adott szolgáltatás vonatkozásában nem áll fenn, vagy 
a Társaság álláspontja szerint az nem megállapítható, a Társaság 
fenntartja a jogot arra, hogy a kért szolgáltatás nyújtását megtagadja. 
Amennyiben az Ügyfél olyan szolgáltatást kíván igénybe venni, amely a 
Társaság megítélése szerint az Ügyfél számára nem megfelelő, vagy 
nem állapítható meg, hogy megfelelő-e számára, és az ügyletkötést a 
Társaság nem tagadja meg, azonban a megfelelőség meg nem 
állapíthatóságára az Ügyfél figyelmét előzetesen felhívta, úgy a 
szolgáltatás Ügyfél által történő igénybevétele esetén az ebből eredő 
következményekért a Társaságot felelősség nem terheli. 

2. Az Ügyfél vállalja, hogy amennyiben a Társaság részére adott 
nyilatkozataiban, a Társasággal fennálló jogviszonyában korábban 
tapasztalt ügyletkötési szokásaival, pénzügyi, személyes vagy egyéb, a 
Társaság szolgáltatásai szempontjából releváns körülményeiben, 
megítélésében változás következik be, arról a Társaságot tájékoztatja. 
Ennek hiányában a Társaság jogosult a korábbi nyilatkozatok, eljárások 
szerint eljárni. A változás bejelentésének elmaradása alapján a 
változásból eredő következményekért a Társaság helytállási 
kötelezettségére az Ügyfél érvényesen nem hivatkozhat. 

3. Az Ügyfél külön felhívás nélkül köteles a Társaság számára azon 
információkat megadni, amelyek a Társaságnak a Keretszerződés 
alapján vállalt szolgáltatások ellátásához szükségesek (különösen 
tekintettel a mindenkori pénzmosás elleni, adóeljárási, tulajdonosi 
megfeleltetési előírásokra, egyéb jogszabályok által előírt igazolásokra, 
nyilatkozatokra és adatokra). 

4. Az Ügyfél köteles figyelemmel kísérni a Társaság által közzétett 
tájékoztatásokat és az Üzletszabályzat, Keretszerződés és egyedi 
szerződések, illetve a Társaság által közzétett Hirdetmények 
változásait. A Társaság az ezzel kapcsolatos információkat – beleértve 
az ügylet előtti tájékoztatás körébe tartozó hirdetményét is - honlapján 
jeleníti meg (www.quantisalpha.hu), de jogosult arra, hogy egyéb 
módon – pl. számlakivonaton, Internetes felületén keresztül, egyedi 
értesítéssel - nyújtson tájékoztatást vagy hívja fel az Ügyfél figyelmét. 

VII. DÍJAK, KÖLTSÉGEK 
1. Az Ügyfél kötelezettséget vállal a vonatkozó Díjjegyzékben 

meghatározott díjak, költségek, kamatok, kötbérek megfizetésére és 
egyéb fizetési kötelezettségek teljesítésére. A Díjjegyzékben 
meghatározottakon túl felmerülő, az ügylethez kapcsolódó illetékeket, 
közterheket és egyéb igazolt költségeket az Ügyfél viseli. A Társaságnak 
fizetendő díjak a Díjjegyzékben rögzítettek szerint esedékesek. Az 
Ügyfél kifejezetten felhatalmazza a Társaságot arra, hogy a felmerült 
díjakkal és költségekkel, továbbá azok esetleges járulékaival a Számlát 
vagy Speciális számláit megterhelje. 

2. Az Ügyfél kijelenti, hogy a Társaság Díjjegyzékében rögzített 
díjtételeket megismerte és elfogadja. 
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3. Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a Társaság által nyújtott 
Szolgáltatások igénybevétele során az azokkal kapcsolatosan felmerülő 
valamennyi díj, költség esedékességkor történő megfizetését, illetve 
fedezetképzési, fedezet kiegészítési, valamint biztosítéknyújtási és 
biztosíték kiegészítési kötelezettségét mindenkor szerződésszerűen 
teljesíti. 

4. Amennyiben az Ügyfél fizetési kötelezettségével késedelembe esik, a 
Társaság jogosult a késedelem idejére a Díjjegyzékben meghatározott 
mértékű késedelmi kamat felszámítására és azzal az Ügyfél 
Számlájának megterhelésére. 

VIII. BIZTOSÍTÉKOK 
1. Amennyiben az Ügyfél fizetési kötelezettségét nem teljesíti, a Társaság 

a jelen Keretszerződésben és az Üzletszabályzatban meghatározott 
óvadéki jogával élhet. A Társaságot az Ügyféllel szembeni 
követeléseinek biztosítására óvadéki jog illeti meg az Eseti megbízás 
teljesítéseképpen birtokába került, az Ügyfél tulajdonát képező 
pénzügyi eszközökön. Az óvadék tárgya - a jogszabályi korlátozások 
betartásával - átadottnak minősül akkor és amennyiben az adott 
eszköz bármely Számlán/Speciális számlán jóváírásra kerül. 

2. Az Ügyfél eszközei valamennyi, az Ügyféllel szembeni követelés 
óvadékául szolgálnak, függetlenül attól, hogy az óvadék tárgya a 
követeléssel azonos számlán került-e nyilvántartásra. Ennek 
megfelelően a Társaság jogosult eszközt a fedezethiánnyal érintett 
számlára átvezetni: a fedezetátcsoportosítás végrehajtásáért és annak 
esetleges következményeiért az Ügyfél a felelős. Az a tény, hogy a 
fedezettségi követelményt eltérő rendelkezés hiányában 
Számlánként/Speciális számlánként kell biztosítani, nem befolyásolja a 
Társaság bármely a(z) (al)számlá(ko)n elhelyezett eszköz feletti 
fedezetátcsoportosítási, óvadéki, illetve egyéb biztosítéki jogát. 

3. Az óvadéki jog megszűnéséig az óvadék tárgyát képező eszközök a 
Társaság birtokából a Társaság hozzájárulása nélkül az Ügyfél által nem 
vonhatók ki. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben a 
Társaságnak az Ügyféllel szemben követelése áll fenn, nem jelenti a 
Társaság óvadéki jogáról való lemondását és a Társaság az óvadék 
rendelkezésre bocsátását követelheti, ha az óvadék tárgyát képező 
eszközök a Társaság birtokából bármilyen okból kivonásra kerülnek 
akár az Ügyfél, akár harmadik személy által. 

4. A Társaság fenntartja a jogát arra, hogy az Ügyféllel szemben az óvadék 
mértékét meghaladó kárát és követelését is érvényesítse. Az óvadék 
mértékét meghaladó kárt az Ügyfél köteles legkésőbb a Társaság 
felszólítására a Társaság részére megfizetni. 

5. Az eszközökön fennálló óvadéki jog megszűnik, ha a Társaság és az 
Ügyfél közötti valamennyi szerződéses jogviszony anélkül szűnik meg, 
hogy az óvadék igénybevételére jogalap lenne. Ebben az esetben azon 
eszközök, amelyek tekintetében az óvadéki jog gyakorlására nem 
került sor, az Ügyfélnek visszajárnak.  

6. Az óvadéki jog érvényesítése esetén a Társaság utólag számol el az 
Ügyféllel. Az elszámolás során bemutatásra kerülnek az óvadék 
érvényesítése során értékesített vagy tulajdonba vett eszközök 
jellemzői, különösen a figyelembe vett árfolyamok, valamint az 
értékesítésből befolyó vagy a tulajdonba vételnél figyelembe vett 
összeg Ügyféllel szembeni követeléssel szemben elszámolt mértéke. 

7. Az óvadékból történő kielégítés szabályaira egyebekben az 
Üzletszabályzat vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 

IX. FEDEZETKÉPZÉS 
1. Az Ügyfél megnyitandó és megnyitott Pozíciói, továbbá a Társaság által 

felszámított díjak és költségek, a Társaság által végrehajtott egyéb 
terhelések fedezetigényének megfelelő fedezet az Üzletszabályzat 
előírásainak megfelelő biztosítása az Ügyfél valamennyi Számlája és 
Speciális Számlái vonatkozásában saját kötelessége és felelőssége. A 
fedezetet az Ügyfél abban az esetben is köteles számlánként/Speciális 
Számlánként biztosítani, ha a Speciális Számla alszámlaként funkcionál. 

Az Üzletszabályzat vagy a Felek kifejezett megállapodása ettől eltérően 
rendelkezhet. 

2. A Társaság abban az esetben köteles az Ügyféllel kötött szerződés 
teljesítésére vagy (ügylettől függően) teljesítésének megkísérlésére, ha 
az ügylet, valamint az ügylethez kapcsolódó díjak, költségek fedezete 
az Ügyféllel történt ügyletkötéskor és azt követően is teljes egészében 
a Társaság rendelkezésére állnak. A Társaság jogosult az Ügyféllel 
kötött szerződést, az Eseti megbízást abban az esetben is teljesíteni, ha 
az ügylet fedezete nem vagy nem teljes egészében áll rendelkezésre. 
Az Ügyfél a megkötött szerződést köteles teljesíteni és nem támadhatja 
a teljesítést és az ügylet létrejöttét, érvényességét vagy hatályosságát 
abban az esetben, ha a fedezet biztosítására vonatkozó 
kötelezettségnek nem tett eleget. 

3.  Az Ügyfél köteles a Társaság fedezet biztosítására vonatkozó 
felszólításának az abban meghatározott határidőn belül eleget tenni. 
Az Ügyfél részére küldött olyan számlakivonat, kimutatás, amely 
tartozást mutat, 8 napos teljesítési határidővel közölt fizetési 
felszólításnak minősül. Amennyiben az Ügyfél a Társasággal kötött 
ügyletek, a Társaság által felszámított díjak, költségek, egyéb 
követelések fedezetét nem biztosítja, úgy a Társaság - akár külön 
felszólítás nélkül - a fedezetlenséggel érintett és a Társaság által 
részben vagy egészben teljesített ügyletek kényszerlikvidálására 
jogosult, amely alapján a Társaság a még nem teljesített ügyleteket 
visszavonhatja vagy törölheti, az Ügyfél eszközeit értékesítheti vagy a 
követeléssel érintett eszközöket beszerezheti, továbbá az Ügyfél 
fennálló ügyleteit egyéb módon lezárhatja. A Felek a félreértések 
elkerülése érdekében rögzítik, hogy amennyiben az ügyletek 
kényszerlikvidálására vonatkozó joga megnyílt, a Társaság saját 
hatáskörben jogosult dönteni arról, hogy ezen jogát gyakorolja-e. 
Figyelemmel arra, hogy a kényszerlikvidálásra vonatkozó jog megnyílta 
a Társaságnak nem felróható (tipikusan az ügylet fedezetlenné válása 
miatt következik be), ezért a Társaság a kényszerlikvidálási jog 
gyakorlásából eredő következményekért nem felel. 

4. Amennyiben a Társaság kényszerlikvidálási jogával él, úgy jogosult a 
kényszerlikvidálás alapján az Ügyfél bármely, a Társaság birtokában 
vagy rendelkezése alatt álló, a polgári jog szabályai szerint óvadéki 
tárgy céljára alkalmas eszköze tekintetében – külön felszólítás nélkül – 
óvadéki jogával élni, vagy beszámítási jogát gyakorolni, továbbá az 
egyéb biztosítékok tekintetében kielégítési joga megnyílik. Az Ügyfél 
elfogadja, hogy ebben az esetben a Társaság jogosult óvadéki, egyéb 
kielégítési és beszámítási joga gyakorlása keretében azon követeléseire 
is kielégítést keresni, amely követelések a Társasággal szemben 
fennálló díj- vagy költségtartozásokból, késedelmi kamat- vagy 
kötbértartozásokból fakadnak.  

5. Amennyiben a kényszerlikvidáláskor több Pozíció lezárására kerül sor, 
ezen Pozíciók alapján fennálló követelések és kötelezettségek 
elszámolása az alábbiak szerint történik: a lezárt Pozíciók alapján 
fennálló tartozások és követelések egymással szemben automatikusan 
nettósításra kerülnek és egyetlen nettó tartozásként vagy 
követelésként kerülnek megállapításra. Ennek megfelelően az Ügyfél 
Társasággal szembeni tényleges követelése vagy az Ügyfélnek a 
Társasággal szembeni tartozása kizárólag a jelen pont szerint 
megállapított nettó összegre korlátozódik. 

X. FELELŐSSÉG 
1. A Társaság tevékenysége során az Ügyfél érdekeinek 

figyelembevételével az elvárható gondosságnak megfelelően jár el. A 
jelen Keretszerződésben, az Üzletszabályzatban, illetve a vonatkozó 
jogszabályokban meghatározott esetek, valamint az ügyfél súlyos és 
felszólítás ellenére sem rendezett szerződésszegése kivételével a 
Társaság a szerződések tejesítéséért fennálló felelősségét nem 
korlátozza, illetve nem zárja ki. 
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2. Az Ügyfél minden esetben kizárólag saját kockázatára köt ügyletet, 
kockáztatja pénzét és pénzügyi eszközét a tőkepiacon. A Társaság a 
Keretszerződés és az Eseti megbízások alapján portfóliókezelést vagy 
egyéni pozíció-nyomonkövetést nem végez. Ennek megfelelően az 
Ügyfélnek saját kötelezettsége és felelőssége, hogy Pozíciói alakulását 
nyomon kövesse és kedvezőtlen piaci körülmények között és azok 
esetére a szükséges veszteségmérséklő intézkedéseket megtegye. A 
Társaság az Ügyfél részére nem nyújt jogszabály követési és közteher 
optimalizálással kapcsolatos szolgáltatást. 

3. A Társaság kizárja felelősségét 
a. ha a jelen Keretszerződés vagy más egyedi szerződés vagy az 

Ügyfél által adott Eseti megbízás teljesítése olyan okból válik 
lehetetlenné, amelyért az alkalmazandó jogszabályok szerint a 
Társaság nem felelős; 

b. vis maior okozta kárért, illetve a Társaság működését akadályozó 
külső, a Társaság számára elháríthatatlan eseményekért, 
különösen jogszabályváltozásból vagy az adatátviteli hálózat 
hibájából vagy külső szolgáltató mulasztásából, hibájából eredő 
kárért; 

c. belföldi- vagy külföldi hatósági rendelkezés, illetőleg engedély 
megtagadása vagy késedelmes megadása okozta kárért; 

d. a külföldi pénzügyi eszközök által megtestesített jogok és 
kötelezettségek érvényesítésének és gyakorlásának eltérő 
voltából fakadó károkért; 

e. a teljesítés elmaradásáért, ha a Társaság eljárását az Ügyfél és 
harmadik személy közötti jogvita vagy harmadik személy 
felróható magatartása akadályozza; a szolgáltatásért kikötött díj 
a Társaságot a teljesítés arányában, ez esetben is megilleti. 

f. az Ügyfél nem teljesített kötelezettségének elmaradásából 
származó kárért. 

4. A Társaság nem vállal felelősséget az Eseti megbízások 
teljesíthetőségéért (pl. hosszabb ideig vagy egyáltalán nem teljesíthető 
limitáras megbízás esetén), eredményességéért (pl. az Ügyfél pozitív 
előjelű várakozásának, remélt nyereségének, hozamának nem 
teljesülése esetén), sem azért, hogy a pénzügyi eszközök az Ügyfél által 
meghatározott feltételek szerint eladhatók, illetve megvásárolhatók. A 
Társaság a pénzügyi eszközökre vonatkozó információt az elvárható 
legjobb tudása szerint nyújtja, de nem vállal felelősséget azért, hogy az 
egyes pénzügyi eszközök árfolyamváltozása nem az információnak 
megfelelő mértékű, vagy egyáltalán nem következik be. 

5. A Társaság nem vállal felelősséget az átutalást vagy transzfert végző 
hitelintézet vagy más szervezet hibájából - ideértve az átutalási 
késedelemből származó árfolyamveszteséget is - az Ügyfélnél 
esetlegesen keletkezett veszteségért. Amennyiben a Társaság tévesen 
hajt végre átutalást, de azt később felismeri, úgy jogosult az eredeti 
állapotot helyreállítani. Az Ügyfél ebben az esetben nem élhet további 
követeléssel. 

6. A Társaságtól kapott tájékoztatás, a Társaság elemzései, hirdetései, 
termékleírásai, a Társaság részéről az ügyletkötésben közreműködő 
munkavállaló személyes véleménye, nem minősül befektetési 
tanácsadásnak. Az Ügyfél súlyos szerződésszegése esetén a Társaság 
jogosult bármely szerződést azonnali hatállyal felmondani, illetőleg a 
szerződéstől elállni, és a szerződésszegéssel okozott kárának (ideértve 
a felmerült tényleges kárt és az esetleges elmaradt hasznot, valamint 
az esetleges ún. nem vagyoni károkat is) és igazolt költségeinek 
megtérítését az Ügyféltől követelni. Az Ügyfél súlyos szerződésszegése 
esetén az Ügyfél felel az ebből eredő minden kárért, kivéve, ha a 
Társaság a kár bekövetkezésében közrehatott, ekkor a Felek 
felróhatóságuk arányában állnak helyt a bekövetkezett károkért.  

7. A Társaság nem felel az Ügyfelet a kényszerlikvidálás miatt ért 
közvetlen és közvetett, valamint következményi károkért. A Társaság 
nem felel továbbá az óvadék/zálogtárgy teljes vagy részbeni 

zárolásából vagy felhasználásából és/vagy az egyes szerződések 
azonnali hatályú felmondásából fakadó közvetlen, közvetett, valamint 
következményi kárért. A Társaságnak a kényszerlikvidálás joga és nem 
kötelessége. A kényszerlikvidálás lehetősége független továbbá az 
Ügyfél által a Társaság részére biztosított biztosítékokból való 
kielégítéstől. Ennek megfelelően a Társaság nem felel az abból fakadó 
károkért, hogy kényszerlikvidáláshoz való jogával nem élt vagy azzal 
nem e jog megnyíltakor, hanem azt követően élt, illetve, hogy a 
kényszerlikvidáláshoz való jogának gyakorlása helyett, illetve azt 
megelőzően az Ügyfél által a Társaság részére nyújtott biztosítékokból 
keresett kielégítést. Amennyiben a Társaság úgy dönt, hogy 
kényszerlikvidáláshoz való jogával él, úgy az a folyamatok időigénye, 
egyben adminisztrációja miatt a piaci árak elmozdulásából fakadó 
károkért a Társaság nem felel. 

8. A Társaságot nem terheli felelősség azért a kárért, amely az Ügyfelet 
érheti akkor, ha a Társaság biztosítékból kielégítési jogát gyakorolja és 
ennek során a biztosítékul szolgáló eszközök értékesítésére az adott 
piaci viszonyok között elérhető reális áron kerül sor. 

9. Amennyiben adott szolgáltatás, ügyletkötési lehetőség valamely 
módon nem érhető el, de más elérési úton rendelkezésére áll, az Ügyfél 
nem hivatkozhat felmerült káraira, ha a nyitva álló elérési úton a 
szolgáltatás igénybevételét vagy az ügyletkötést nem kezdeményezte. 

10. Az Ügyfél elfogadja, hogy a jelen fejezet nem tartalmazza a 
felelősséggel kapcsolatos valamennyi rendelkezést, a Keretszerződés 
egyéb pontjaiban továbbá az Üzletszabályzatban, egyedi 
szerződésekben és a Társaság által közzétett Hirdetményekben 
meghatározott felelősségi rendelkezések a Felek jogviszonyában 
azonos módon érvényesülnek. A jelen Keretszerződésben nem 
szabályozott, felelősségre vonatkozó kérdésekben az Üzletszabályzat 
rendelkezései irányadók. 

11. A Társaságot a fenti pontokban foglalt eltérésekkel az általános polgári 
jogi szabályok szerint terheli felelősség azért, hogy az Ügyféllel fennálló 
jogviszonyban, az Ügyféllel kötött szerződésekben foglaltakat a legjobb 
tudása szerint, az adott helyzetben tőle elvárható gondossággal 
megkísérelje teljesíteni. 

12. Az Ügyfél a Társaság által, a Keretszerződés aláírását megelőző - a jelen 
fejezetben foglaltakra kitérő - figyelemfelhívást követően a jelen 
Keretszerződés aláírásával a fenti pontokban foglalt 
felelősségkorlátozásokat kifejezetten elfogadja. 

XI. VEGYES RENDELKEZÉSEK, HATÁLY, A KERETSZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE 
1. Az Ügyfél a Keretszerződés aláírásával kijelenti, hogy az 

Üzletszabályzatot, illetve a Társaság által közzétett Hirdetményeket és 
tájékoztatókat elolvasta, megértette és az azokban foglaltakat magára 
nézve kötelezőnek ismeri el, valamint kötelezettséget vállal arra, hogy 
ezen dokumentumok módosítását folyamatosan figyelemmel kíséri. Az 
Ügyfél elfogadja, hogy amennyiben a hivatkozott dokumentumok és 
azok mindenkori módosításai, továbbá az azokban hivatkozottak nem 
elérhetők számára és/vagy befektetési döntése(i) meghozatala 
érdekében az azokban foglaltak alapján további információra van 
szüksége, ennek tényét haladéktalanul jelzi a Társaság felé. Az előbbiek 
elmulasztásából, hiányos vagy késedelmes teljesítéséből eredő 
következmények az Ügyfelet terhelik. 

2. Az Ügyfél kijelenti, hogy a Keretszerződés alapján köthető 
ügylettípusok valamennyi pénzügyi eszköz vonatkozásában vagyoni 
helyzetének, befektetési céljainak, ismereteinek és tapasztalatainak 
megfelelnek és az Ügyfél a kockázatok mindenkori mérlegelésével és 
aktuális vagyoni helyzetével való összevetésével tart fenn a 
Keretszerződés hatálya alá tartozó Pozíciókat és köt új ügyleteket. 

3. Az Ügyfél kijelenti, hogy a jelen Keretszerződésben foglalt 
kockázatokat felmérte, valamint a Társaság kifejezett 
figyelemfelhívását követően elfogadja, hogy valamennyi kockázat és 
veszélyforrás feltárására nincs lehetőség. 
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4. Felek a Keretszerződéssel kapcsolatos vitáikat elsődlegesen békés úton 
igyekeznek rendezni. Az Ügyfél a jelen Keretszerződésből eredő 
kifogásait, igényeit és panaszait a Panaszkezelési Szabályzatban 
foglaltaknak megfelelően jelezheti a Társaság részére. A Társaság az 
ügyet kivizsgálja és a Panaszkezelési Szabályzatban meghatározott 
határidőn belül határozatot hoz, amelyről az Ügyfelet írásban értesíti. 
Amennyiben a fenti eljárás nem vezetett eredményre, úgy a Felek a 
Keretszerződéssel, a hatálya alá tartozó szolgáltatásokkal, ajánlatokkal 
és szerződésekkel és az Üzletszabályzatban, Keretszerződésben és 
egyedi szerződésben, illetve a Társaság által közzétett 
Hirdetményekben foglaltakkal kapcsolatban felmerült vitáik 
eldöntésére a Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság kizárólagos 
hatáskörét és illetékességét kötik ki azzal, hogy a Választottbíróság 
saját eljárási szabályzata, valamint a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. 
törvény (Tpt.) 376. §-ában meghatározottak szerint jár el. Az eljárás 
helye: Budapest, az eljárás nyelve: magyar. Felek jelen 
megállapodásukat egyben a választottbíráskodásról szóló 1994. évi 
LXXI. törvény szerinti választottbírósági szerződésnek is tekintik. A 
választottbírósági kikötés nem érinti a Társaság azon jogát, hogy a 
10.000.000.-Ft alatti követeléseit fizetési meghagyás keretében 
érvényesítse: amennyiben az ilyen eljárás alapján per indul, úgy arra a 
választottbírósági kikötés nem alkalmazandó. 

5. A jelen Keretszerződés tartalma és a Felek közötti üzleti kapcsolat 
során egymás tudomására hozott valamennyi információ - amelyet a 
Felek ekként minősítenek - üzleti-, illetve értékpapírtitoknak minősül, 
amelyet Felek kötelesek időbeli korlátozás nélkül megőrizni. Az üzleti 
titokra, illetve értékpapírtitokra egyebekben az Üzletszabályzat 
vonatkozó fejezetében foglaltak az irányadóak.  

6. Az Ügyfél a jelen Keretszerződés aláírásával elismeri, hogy a Társaság a 
Keretszerződés megkötését megelőzően az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény 
vonatkozó rendelkezései szerint teljes körű tájékoztatást nyújtott 
személyes adatainak kezeléséről és felhasználásáról. Erre tekintettel a 
jelen Keretszerződés aláírásával az Ügyfél kifejezett hozzájárulását adja 

ahhoz, hogy a Társaság az Ügyfél felé fennálló, valamint a vonatkozó 
jogszabályokban előírt kötelezettségei teljesítése érdekében, az Ügyfél 
személyes adatait, valamint üzleti- és értékpapírtitkot tartalmazó 
információkat a szükséges mértékben megismerje, kezelje és 
felhasználja a Társasággal fennálló jogviszonyával és a jogviszonyból 
eredő jogok gyakorlásának és követelések érvényesítésével 
kapcsolatosan. 

7. A Keretszerződés a felek által történő aláírásával egyidejűleg lép 
hatályba és határozatlan időre jön létre. A Számla kimerülése a 
számlaszerződést nem szünteti meg. A Keretszerződés, valamint a 
hatálya alá tartozó ügyletek megszűnésére és megszüntetésére az 
Üzletszabályzatban foglaltak az irányadóak. 

8. A Társaság a jelen szerződés megkötését megelőzően tájékoztatta az 
Ügyfelet arról, hogy a fogyasztói szerződésektől, illetve a megkötött 
ügyletektől való elállási jog az Ügyfelet nem illeti meg, mivel az 
ügyletkötések a Bszt. szerinti pénzügyi eszközökre irányulnak. 

9. Az Ügyfél kijelenti, hogy a Társaság a Bszt.-ben előírt átvilágítási, 
minősítési, tájékozódási és tájékoztatási kötelezettségének eleget tett. 

10. A jelen Keretszerződés aláírásával az Ügyfél elismeri, hogy a Társaság 
részére a Bszt.-ben meghatározott előzetes tájékoztatási 
kötelezettségének maradéktalanul eleget tett, és az Ügyfél a jelen 
Keretszerződést, valamint az ez alapján megkötendő egyedi 
szerződéseket és tranzakciókat a tőkepiaci kockázatok ismeretében 
köti meg, és ezt a jelen szerződés mellékletét képező külön 
Kockázatfeltáró nyilatkozatban megerősíti. 

11. A Keretszerződésben nem szabályozott kérdésekben a Társaság 
mindenkor hatályos Üzletszabályzata, a Bszt., valamint a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és a vonatkozó egyéb 
jogszabályok rendelkezései az irányadóak. A Felek jogviszonyában a 
magyar jog szabályai érvényesülnek. 

Az Ügyfél a Keretszerződést elolvasta, gondosan tanulmányozta, 
értelmezte, és kijelenti, hogy azzal kapcsolatban a Társaságtól minden 
szükséges és igényelt tájékoztatást megkapott. Ezt követően a Felek a 
Keretszerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá. 

 

Ügyfél aláírása (cég esetén cégszerű, bélyegzővel) A Társaságot a szerződéskötés során alkalmazottja függő ügynöke képviseli. 

 
 

aláírás: 
 
 
 

Dátum: Függő ügynök felügyeleti kódja: Függő ügynök munkatársi száma 
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Ügyfél-azonosító:  
 

7. KOCKÁZATFELTÁRÓ NYILATKOZAT 

Ügyfél kijelenti, hogy a Társaság az alábbi kockázatokról részére tájékoztatást adott, és a Társaság szolgáltatásait ezen kockázatok ismeretében, 
tudomásulvételével és az alábbiakban rögzített feltételekkel kívánja igénybe venni:  

1. Ismerem a tőkepiac sajátosságait és az abban rejlő – az árfolyam 
alakulásához kapcsolódó – általános kockázatokat. A múltbeli 
teljesítmények és a jövőbeli becslések, elemzések nem jelentenek 
garanciát a jövőben bekövetkező teljesítésekre. A befektetési döntések 
kockázatosak is lehetnek, a piaci körülmények, elemzés keretében 
előre ki nem számítható piaci hírek folyamatosan és előre nem 
prognosztizálható módon változhatnak, amely változások 
befektetésem értékét befolyásolhatják, folyamatosan változtathatják. 
Az előre meg nem határozható piaci kockázatok következtében akár 
teljes befektetésemet elveszíthetem. Az árfolyamok alakulásáról 
pontos képet abban az esetben kaphatok, ha folyamatosan 
figyelemmel kísérem az árfolyamokat befolyásoló információkat. Ezen 
általános tőkepiaci kockázatok konzervatívabb befektetések esetében 
is felmerülhetnek. 

2. A piaci kamatszintek változása jelentősen befolyásolhatja a pénzügyi 
eszközök árfolyamát. A piaci viszonyok határozzák meg a likviditást, 
vagyis egy befektetés „pénzre válthatóságát”, ami szintén jelentős 
veszteséget eredményezhet. Tisztában vagyok a devizakockázat 
pozícióimra gyakorolt hatásával. 

3. A tőkepiacon kiemelt szerepe van a partnerkockázatnak, a kibocsátó 
vagy az elszámolásban közreműködő bármely szervezet 
fizetőképességének és fizetőkészségének. 

4. A külföldi piacok, instrumentumok és azok elszámolásával, 
kereskedésével és az azokkal kapcsolatos joggyakorlással, egyéb 
azokra vonatkozó tájékoztatásokkal és az e tekintetben rendelkezésre 
álló információkkal kapcsolatos tájékoztatót megismertem, tisztában 
vagyok azzal is, hogy e piacok, instrumentumok tekintetében az 
információt nehezebb a hazai piacokhoz, instrumentumokhoz képest 
megszerezni. 

5. A jogszabályok - beleértve az adójogszabályokat is - és ezek 
értelmezése folyamatosan változnak. A befektetésekhez kapcsolódó 
jogszabályi környezet megváltozása kockázatot hordoz magában és 
jelentősen befolyásolja a hozam mértékét. A Társaság nem nyújt 
adótanácsadást, jogi tanácsadást, befektetésemhez kapcsolódó 
adózási és jogi kérdések megismerése saját felelősségem és 
kötelességem. 

6. Hozamomat a befektetésemhez kapcsolódó közvetlen és közvetett 
költségek nagyban befolyásolhatják, így saját felelősségem, hogy 
ezekről az adott befektetési döntést megelőzően részletesen 
tájékozódjam. 

7. A szerződések teljesítésére és elszámolására a Keretszerződésben és az 
Üzletszabályzatban meghatározott piaci szabályok szerint kerül sor, 
amelyek megismerése kötelezettségem. 

8. Telefonon keresztül kizárólag a Társaság hangrögzítéssel ellátott 
telefonvonalain keresztül adhatok megbízást. A Társasággal folytatott 
valamennyi telefonbeszélgetésem hangrögzítéséhez hozzájárulok. 
Bármely közöttem és a Társaság között elhangzott rögzített 
beszélgetés vita esetén bizonyítási eszköznek minősül. 

9. Telefonom elvesztését, eltulajdonítását, telefonszámom vagy a 
kapcsolattartás céljából szükséges bármely adatom megváltozását a 
Társaság részére saját érdekemben haladéktalanul be kell jelentenem. 

10. A telefon és a telefax használata kockázattal jár. A megbízás 
megadásakor azonosító adataimnak közlése szükséges az 
azonosításomhoz. Ha a megbízás adása során vagy azt megelőzően a 
Társaságnak személyemet illetően kétségei merülnek fel, további 
azonosító adatok kérésére jogosult. Amennyiben ezeket nem, vagy 

hibásan válaszolom meg, úgy a Társaság jogosult a megbízás 
felvételének megtagadására. 

11. A Társaság megbízást kizárólag az azonosításomat, illetve 
meghatalmazottam azonosítását követően fogad el. A számla felett 
rendelkezni jogosult személyek rendelkezési jogát a Társaság 
mindaddig érvényesnek tekinti, amíg én írásban, az Üzletszabályzatban 
megjelölt formában, másként nem rendelkezem, illetve amíg e 
jogosultság megszűnése a Társaság tudomására nem jut. A Társaság 
nem tehető felelőssé a hamisított aláírás miatt engem ért kárért. 

12. Az azonosításra szolgáló adataimat a lehető legnagyobb gondossággal 
őrzöm és kezelem, azokat jogosulatlan harmadik személyek számára 
nem teszem hozzáférhetővé. Az azonosításra szolgáló adatok 
elvesztése esetén, vagy ha azokhoz egyéb okból jogosulatlan harmadik 
személy hozzáférhet, haladéktalanul köteles vagyok arról a Társaságot 
értesíteni. Amennyiben ennek a kötelezettségemnek nem teszek 
eleget az ebből eredő károkért engem terhel felelősség. 

13. A Társaságot nem terheli felelősség a rendeltetésellenes használatból 
eredő károkért, a megbízás hamisításából, az átvitel, rögzítés során 
jelentkező technikai problémákból adódó kárért, továbbá olyan kárért, 
amely a telefon- vagy telefaxkapcsolat során előforduló tévedés, 
félreértés vagy hiba eredménye, kivéve, ha a hiba a Társaságnak 
felróható. 

14. A telefonhálózat működése során, a telefonon továbbított adatok 
jogosulatlan harmadik személyek számára ismertté válhatnak. A 
fentiekből eredő károkért a Társaságot nem teszem felelőssé. 

15. Az Internetes felület speciális kockázatokat rejt. Tudom, hogy 
azonosító adataim körében fokozott kockázatot vállalok, ha azok 
biztonsági foka alacsony, ha számítógépemre nem a legfrissebb 
szoftver- és vírusvédelmi frissítéseket telepítem, ha az adatok 
fogadására megjelölt telefonomat és azonosító adataimat más 
számára hozzáférhetővé teszem, vagy ha számítógépemet a 
kereskedési rendszerbe való belépést követően felügyelet nélkül 
hagyom. Nyilvános internet és vezeték nélküli hozzáférési pontokon 
biztonságom többszörözött veszélynek van kitéve. 

16. A Társaság nem biztosít az Internetes felületen az automatizált 
funkciókon túlmenő egyéni pozíciófigyelési, vagy értesítési 
szolgáltatást. Ügyleteimről a Társaság az Internetes felületen keresztül 
értesít, továbbá a Társaság az Internetes felületen keresztül is jogosult 
engem tájékoztatni, felszólítani, akár fedezetlenséggel kapcsolatosan 
is. A rendszerüzenetek tartalmának megismerése kizárólag saját 
felelősségem. 

17. A Társaság nem felel semmilyen kárért, amely az Internetes felület 
nem vagy nem megfelelő, vagy funkcióinak részleges működéséből, 
továbbá a kapcsolódó késedelemből vagy nem teljesítésből, 
működésének szüneteltetéséből, továbbá a visszaélésekből fakad. A 
Társaság a rendszerrel kapcsolatban rendelkezésre állási 
kötelezettséget külön nem vállal.  

18. A kommunikációs folyamatok időigénye miatt az árfolyamok 
jelentősen változhatnak; az ebből fakadó károkat a Társaságtól nem 
követelhetem. 

19. Felmértem és elfogadom a megfelelőségi teszttel kapcsolatos eljárást 
és annak következményeit, beleérve azt az esetet is, ha a Társaság felé 
nem, késedelmesen, hiányosan vagy nem megfelelő módon 
nyilatkozom. 

20. Befektetési döntésem meghozatala érdekében saját érdekem, hogy 
figyelemmel kísérjem a Társasággal fennálló szerződéses kapcsolatom 
során a mindenkor hatályos Üzletszabályzatban, Keretszerződésben, 
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egyedi szerződésben és a Társaság által közzétett Hirdetményekben és 
egyéb, dokumentumokban foglaltakat. 

21. A Társaság kizárólag abban az esetben teljesíti az átutalási 
megbízásomat, transzferkérelmemet, készpénzfelvételi 
megbízásomat, ha a Számla erre fedezetet biztosít. 

22. A Társaság ügyfélszámlámról harmadik személy részére átutalást nem 
teljesít. 

23. Egyes értékpapírok esetében a kamat, hozam és osztalék beszedése 
hosszabb időt vehet igénybe, ezzel kapcsolatban többletköltségek 
merülhetnek fel (pl. közvetítés díja, adó, illeték, stb.), valamint 
előfordulhat, hogy további adatok szolgáltatása válik szükségessé. A 
fenti esetek jellemzően külföldi kibocsátó által kibocsátott 
értékpapírok esetében illetve külföldi jogszabályok, valamint 
kötelezően alkalmazandó szabályzatok rendelkezései nyomán 
merülhetnek fel. 

24. Az értékpapírok a letétkezelés esetében ún. gyűjtőelvű tárolással 
kerülnek őrzésre, ennek megfelelően követelésem kizárólag az 
értékpapírok fajtájára és mennyiségére vonatkozóan áll fenn. 

25. Amennyiben az Ügyfélszámlán nyilvántartott pénzösszeg nem a 
teljesítés, illetőleg az elszámolás Társaság és közöttem megállapodott 
pénznemében áll a rendelkezésemre és deviza konverzió szükséges, 
úgy a Társaság az általa kiválasztott, a konverziót végző hitelintézet 
által alkalmazott árfolyamot, illetve a Társaság által meghatározott 
egyedi árfolyamot alkalmazza, az ebből eredő árfolyamkockázatot én 
viselem.  

26. A megbízás megadásának és annak Társaság általi elfogadásának, 
továbbításának időpontja – a Társaság minden tőle elvárható lépése 
ellenére – egymástól eltérhet, és ezen idő alatt a piaci árfolyamok 
megváltozhatnak, így a megbízás már nem vagy csak kevésbé kedvező 
feltétekkel, illetve csak részben teljesíthető. Amennyiben a Társaság 
megfelelően járt el, kijelentem, hogy jelen bekezdésben említett 
időeltérésből eredő következményekért a Társaságot felelősség nem 
terheli. 

27. Tudomásom van arról, hogy a megbízás felvételének idejétől 
függetlenül a teljesítés a Társaság, valamint szerződéses partnere 
együttes üzleti órái alatt következik be. 

28. A megbízások teljesítésére és elszámolására a vonatkozó szabályzatok 
és az adott piac szokványai szerint kerül sor, így előfordulhat, hogy a 
Társaság szerződésszerű eljárása esetén sem tudja a megbízást 
végrehajtani. 

29. A megbízások módosítása új megbízásnak minősül, mely esetében a 
Társaság jogosult az előző megbízás teljes végrehajtására, amelyért 
teljes helytállással tartozom. 

30. A megbízások teljesülése a piaci viszonyokból adódóan a Társaság 
szerződésszerű eljárása esetén is meghiúsulhat, így a Társaság csak a 
megbízás végrehajtásáért és nem a teljesítésért felelős. 

31. A strukturált termékek (pl. certifikátok, strukturált kötvények, 
befektetési jegyek) esetében a kockázat összefügg az alaptermékben 
rejlő kockázattal és annak a piacnak a kockázatával, amelyhez az 
alaptermék kötődik, beleértve az ahhoz kapcsolódó devizakockázatot 
is. 

32. Egy adott strukturált termékhez annak lényegi tulajdonságait 
befolyásoló, kibocsátó által előre meghatározott értékek kötődnek, 
melyek alapvetően befolyásolják a befektetésemet: így például 
maximálhatják a befektetőnek járó kifizetéseket (ún. cap), azaz a 
befektetői hozam - akár jelentős mértékben is - korlátozható. Saját 

felelősségem, hogy az adott termékhez kapcsolódó mutatókat és azok 
viselkedését megismerjem és amennyiben valamely információ vagy 
annak értelmezése nem világos számomra, úgy befektetési döntésem 
előtt a Társaság segítségét kérjem. 

33. Egyes termékeknél a futamidő alatti értékesítés nem vagy csak olyan 
áron biztosított, amely számomra jelentős veszteséget biztosíthat. Erre 
is tekintettel ilyen értékpapír megvásárlását megelőzően az esetleges 
tőkegarancia/védelem, hozamgarancia/védelem pontos feltételeire 
vonatkozóan tájékozódási kötelezettség terhel. 

34. A Keretszerződés hatálya alá tartozhatnak az olyan pénzügyi 
eszközökre kötött azonnali ügyletek, mely értékpapírok tőkeáttételt 
hordoznak (pl. turbó certifikátok). Ezeknél a befektetéseknél a 
tőkeáttétel mértékétől függően fokozottan nagyobb az a kockázat, 
amelyre tekintettel befektetésemet jelentős részben vagy egészben 
elveszíthetem. 

35. Tőkeáttételes termékre vonatkozó ügyletkötést csak abban az esetben 
kezdeményezek, ha ez kockázatviselő képességemnek, kockázatvállaló 
hajlandóságomnak, ismereteimnek és befektetési céljaimnak megfelel. 
A befektetésemet meghatározó tőkeáttétel mértékét minden esetben 
meg kell vizsgálnom, mely minél nagyobb arányú, pozícióm annál 
kockázatosabbnak tekinthető, azaz annál nagyobb a tőkevesztés 
kockázata az alaptermék pozíciómra kedvezőtlen árfolyamváltozása 
esetén. Erre tekintettel fokozottan figyelemmel kísérem e termékek 
jellemzőit és amennyiben további tájékoztatásra van szükségem 
befektetési döntésem meghozatala előtt - beleértve azt az esetet is, ha 
számomra a Társaság által nyújtott tájékoztatás nem volt elégséges - 
azt haladéktalanul jelzem a Társaság felé, ennek hiányában ugyanis a 
Társaság joggal feltételezheti, hogy minden releváns információ a 
rendelkezésemre áll.  

36. Egyes tőkeáttételt hordozó strukturált termékek esetében mód van a 
kibocsátó által meghatározottak szerint a mögöttes termék 
megváltoztatására és ebből következően a kibocsátó által 
meghatározott időponttól a termék egyes jellemzőinek (így a strike, a 
korlát, az alaptermék és annak paraméterei) megváltoztatására. 

37. Tranzakcióim és az ahhoz kapcsolódó jutalékok, költségek fedezetét 
minden körülmények között biztosítanom kell. Mivel a nyilvántartott 
eszközeim terhére és azok felett - a fedezettség biztosítására - a 
Társaság óvadéki és egyéb biztosítéki joggal rendelkezik, a Társaság 
jogosult visszautasítani valamennyi olyan megbízásomat, amelynek 
teljesítésével a fedezettségi szintem a fedezettségi követelmények alá 
csökkenne. A visszautasításra a Társaság jogosult, de nem köteles. Ha 
a fedezetlenség ellenére a Keretszerződésben meghatározott Eseti 
megbízás teljesül, a létrejött ügyletet köteles vagyok teljesíteni. 

38. A Társaságnak joga van a kényszerlikvidáláshoz, a biztosítékok 
felhasználásához. Megértettem, hogy mit jelent a kényszerlikvidálási 
jog, a visszatartási, a beszámítási és a biztosítékok felhasználásának 
joga. Előfordulhat olyan eset, amelyben a kényszerlikvidálásra gyorsan 
változó árfolyamok mellett és esetlegesen illikvid piaci körülmények 
között kerül sor, és ilyen körülmények között a kényszerlikvidálás során 
elért piaci árfolyam jóval kedvezőtlenebb lehet, mint szokásos piaci 
körülmények között. A Társaság jogosult, de nem köteles a 
kényszerlikvidálásra, illetve a követelésének a biztosítékokból való 
kielégítésére. Ennek megfelelően a Társaság nem tehető felelőssé az 
abból fakadó kárért, hogy kényszerlikvidálási jogával, illetve a 
biztosítékból való kielégítési jogával nem, vagy később élt. 

 
 
 
 
 
 

8. TÉNYLEGES TULAJDONOSI NYILATKOZAT 
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MAGÁNSZEMÉLY Ügyfélként, büntetőjogi felelősségem tudatában az alábbi nyilatkozatot teszem: 

 
A Társaságnak adott valamennyi megbízás és ügylet során kizárólag a saját magam nevében járok el, a pénzeszközök és pénzügyi eszközök 
tényleges tulajdonosa vagyok. 

 
A 10. További eljáró személyek és tényleges tulajdonosok megnevezése pontban részletezett személy(ek), szervezetek, mint tényleges 
tulajdonos(ok) nevében és/vagy érdekében járok el. 

 
CÉGES Ügyfélként, büntetőjogi felelősségem tudatában az alábbi nyilatkozatot teszem: 
A 10. További eljáró személyek és tényleges tulajdonosok megnevezése pontban részletezett személy(ek), szervezetek, mint tényleges tulajdonos(ok) 
nevében és/vagy érdekében járok el. 
(Céges Ügyfél esetén nem kell választani a fenti jelölőnégyzetek egyikét sem!) 
 
Kijelentem, hogy fenti Kockázatfeltáró nyilatkozatot elolvastam, megértettem és tudomásul vettem. A Tényleges tulajdonosi nyilatkozatom az üzleti 
kapcsolat létesítésekor fennálló helyzetet tükrözi. Kötelezettséget vállalok, hogy a mindenkor hatályos Pmt. értelmében minden olyan esetben – 
meghatározott formában, tartalommal és határidőre – külön tényleges tulajdonosi nyilatkozatot adok a Társaság részére, ha bármely ügyleti megbízás 
megadásakor a jelen nyilatkozatban foglaltaktól eltérően járok el vagy ha annak adataiban változás áll be. 
  

Dátum: Aláírás: 
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9. TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ EGYEDI SZERZŐDÉS 

1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 
1.1. Jelen szerződés megkötésével az Ügyfél megbízza a Társaságot, hogy 

részére az egyéb befektetési szolgáltatási tevékenységgel összefüggő 
tranzakcióktól elkülönítetten, a tartós befektetéseket szabályozó, a 
személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a 
továbbiakban: Szja. tv.) 67/B.§-a szerinti adózási szabályok alkalmazása 
céljából, az Ügyfél pénzeszközeinek nyilvántartására, az ezzel 
kapcsolatos tranzakciók végrehajtására, az ügyletek során szerzett 
értékpapírok kezelésére Tartós befektetési pénzszámlát, valamint Tartós 
befektetési értékpapírszámlát, illetve Tartós befektetési értékpapír letéti 
számlát (a továbbiakban együttesen: TBSZ) nyisson és vezessen. A TBSZ 
konstrukció tartós befektetési értékpapírszámlából (a továbbiakban: 
Tartós befektetési értékpapírszámla) és tartós befektetési 
pénzszámlából (a továbbiakban: Tartós befektetési pénzszámla) és tartós 
befektetési értékpapír letéti számlából (a továbbiakban: Tartós 
befektetési értékpapír letéti számla) áll.  

1.2. Az Ügyfél tudomással bír arról, hogy a vonatkozó jogszabályok 
értelmében több TBSZ-t tarthat fenn, azzal a kitétellel, hogy egy 
adóévben kizárólag egy TBSZ szerződés köthető a Társasággal. A TBSZ 
megkülönböztetésére a számlanyitás évének megjelölése szolgál.  

1.3. Az Ügyfél a szerződés megkötésével vállalja, hogy a lekötött 
pénzösszeget és a befektetések hozamait a befizetés naptári évét követő 
legalább három naptári évben (a továbbiakban: hároméves lekötési 
időszak), valamint a lekötés folytatólagos meghosszabbítása esetén 
további két naptári évben (a továbbiakban: kétéves lekötési időszak, 
együttesen: ötéves lekötési időszak) a vállalt lekötési időszak utolsó 
napján is még a Társaság által szerződésenként vezetett lekötési 
nyilvántartásban tartja.  

1.4. A TBSZ szerződés és az annak alapján megnyitott lekötési nyilvántartás 
az Ügyfél eltérő rendelkezése hiányában a TBSZ szerződés megkötésének 
naptári évét követő ötéves lekötési időszak teljes időtartamára, illetve 
esetlegesen az ötéves lekötési időszakon túli folytatólagos időtartamra 
jön létre.  

1.5. A hároméves lekötési időszak végéig az Ügyfélnek lehetősége van a 
Társaság részére írásban nyilatkozatot tenni arról, hogy:  

1.5.1. a lekötési nyilvántartásba bevont pénzügyi eszköz tekintetében a 
lekötést a hároméves lekötési időszak utolsó napját követően nem 
kívánja fenntartani, a lekötési nyilvántartásba bevont valamennyi 
pénzügyi eszközt a nyilvántartásból kivonja, a nyilvántartást 
megszünteti. A lekötési nyilvántartás megszüntetésével a Tartós 
befektetési számlákra vonatkozó szerződés automatikusan 
megszűnik.  

1.5.2. a lekötési időszakot a lekötési nyilvántartásba bevont pénzügyi-, és 
pénzeszközök egy részére – de legalább az Szja. törvény 67/B.§-ának 
megfelelő összegre – kívánja meghosszabbítani. Ebben az esetben 
azokat a pénzügyi-, és pénzeszközöket, amelyek tekintetében a 
lekötési időszak nem kerül meghosszabbításra, a Társaság a lekötési 
nyilvántartásból kivonja. A lekötési nyilvántartásban maradó 
pénzügyi-, és pénzeszközök tekintetében a lekötési időszak a TBSZ 
szerződés rendelkezéseinek megfelelően tovább folytatódik.  

1.6. Az Ügyfél elfogadja és tudomásul veszi, hogy a TBSZ-en lekötött 
pénzösszeg és a befektetési hozamok terhére - az Szja. tv. 67/B.§-ának 
megfelelően - korlátlan számú megbízást adhat ellenőrzött tőkepiaci 
ügyletben pénzügyi eszközre és olyan pénzügyi eszközre, amelynek 
befektetési hozama egyébként kamatjövedelemnek minősülne. 

1.7. Az Ügyfél kijelenti és büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik arról, 
hogy a jelen szerződésben szereplő adatai a valóságnak megfelelnek, és 
a jelen szerződés hatálya alá tartozó eseti megbízások adásakor a saját 
nevében jár el. 

1.8. Jelen TBSZ szerződés alapján a Társaságnál vásárolt és eladott pénzügyi 
eszközökkel kapcsolatos tranzakciók szerződéses feltételeit az Ügyfél 
által a Tartós befektetési számlákra adott tranzakciók eseti megbízási 
szerződései szabályozzák. 

1.9. A Társaság vállalja, hogy a Tartós befektetésekhez kapcsolódó 
adókedvezmény igénybevételéhez szükséges, az Szja. törvény által előírt 
igazolásokat az Ügyfél rendelkezésére bocsátja.  

1.10. Az Ügyfél kijelenti, hogy TBSZ szerződés megkötését megelőzően 
a Társaság részére a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei 
szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek 
szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvénynek (a továbbiakban: Bszt.) 
szerinti kötelezettségein felül, tájékoztatást adott az általa kínált 
pénzügyi eszközök, befektetési szolgáltatások és kiegészítő befektetési 
szolgáltatások köréről.  

2. TARTÓS BEFEKTETÉSI PÉNZSZÁMLA 
2.1. Az Ügyfél jelen szerződés megkötésével megbízza a Társaságot, hogy 

részére Tartós befektetési pénzszámlát nyisson és vezessen. A Tartós 
befektetési pénzszámlán az Szja. tv. 67/B.§-ának előírásainak 
megfelelően kerülhetnek pénzeszközök jóváírásra.  

2.2. Ügyfél elfogadja és vállalja, hogy a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg 
köteles a Tartós befektetési pénzszámlára első alkalommal legalább 
25.000,- Ft azaz huszonötezer forint pénzösszeget befizetni, amely a 
szerződés hatálybalépésének feltétele. Tartós befektetési számlára való 
befizetésnek minősül forint befizetése, átutalása, átvezetése.  

2.3. A jelen szerződés alapján a Tartós befektetési pénzszámlán elhelyezett 
pénzösszeg az elhelyezés naptári évének elteltét követően nem 
növelhető. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a lekötött pénzösszeget a 
befizetés naptári évét követő hároméves, illetve a lekötés folytatólagos 
meghosszabbítása esetén további kétéves időszak (együttesen ötéves 
lekötési időszak) alatt a lekötési nyilvántartásban kell tartania, ezért a 
Tartós befektetési számláról – a megszüntetés esetét kivéve – 
pénzkivonás (kifizetés, utalás) kizárólag a hároméves, illetve az ötéves 
lekötési időszak utolsó napján lehetséges. Bármilyen okból történő 
korábbi pénzkivonással a jelen szerződés megszűnik és az Ügyfélnek az 
Szja. tv. 67/B.§-a szerinti adókötelezettsége keletkezik.  

2.4. A Társaság vállalja, hogy az Ügyfél tulajdonában lévő a Tartós befektetési 
pénzszámlán elhelyezett pénzt a jelen szerződés tartalmának 
megfelelően az Ügyfél utasításai szerint kezeli és nyilvántartja. 

2.5. Az Ügyfél elfogadja és tudomásul veszi, hogy a Társaság a Tartós 
befektetési pénzszámlán az Ügyfél által kifejezetten a Tartós befektetési 
pénzszámlára befizetett pénz, vagy az Ügyfél által a Tartós befektetési 
pénzszámlára beutalt pénz esetében teljesít jóváírást. 

2.6. A Tartós befektetési értékpapírszámlán nyilvántartott pénzügyi eszközök 
hozamát és a Tartós befektetési értékpapírszámlán nyilvántartott 
pénzügyi eszközök értékesítéséből származó ellenértéket a Társaság az 
Ügyfél Tartós befektetési pénzszámláján írja jóvá. 

2.7. Az Ügyfél Tartós befektetési pénzszámláját a Társaság az Ügyfél által 
adott megbízás teljesítéséhez szükséges összeggel, valamint a TBSZ 
számlavezetéshez kapcsolódó, a Társaság Díjjegyzékében meghatározott 
költséggel és díjjal terheli meg. 

2.8. Az Ügyfél elfogadja és tudomásul veszi, hogy a Tartós befektetési 
pénzszámlán nyilvántartott pénzeszközök a Tartós befektetési 
értékpapírszámla javára teljesített ügyleteken kívül más ügyletben 
fedezetként nem ajánlhatók fel, óvadék tárgyát nem képezhetik. 

2.9. A Társaság az Ügyfél Tartós befektetési pénzszámlájának pozitív 
egyenlege után kamatot nem fizet.  

3. TARTÓS BEFEKTETÉSI ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA ÉS ÉRTÉKPAPÍR LETÉTI 
SZÁMLA 
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3.1. Az Ügyfél jelen szerződés megkötésével megbízza a Társaságot, hogy 
részére Tartós befektetési értékpapírszámlát, illetve értékpapír letéti 
számlát nyisson és vezessen.  

3.2. A Társaság vállalja, hogy az Ügyfél tulajdonában lévő, a Tartós befektetési 
értékpapírszámlán, illetve értékpapír letéti számlán kezelt 
értékpapírokat a jelen szerződés tartalmának megfelelően az Ügyfél 
utasításai szerint kezeli és nyilvántartja.  

3.3. A Tartós befektetési értékpapírszámlán, illetve értékpapír letéti számlán 
az Szja. tv. 67/B.§-ának megfelelő, forintban denominált pénzügyi eszköz 
kerülhet jóváírásra. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy kizárólag olyan 
ügyletre adhat megbízást, illetve a Társaság kizárólag olyan ügyletet 
teljesít, amely az Szja. tv. mindenkor hatályos rendelkezéseinek 
megfelelő értékpapírokra vonatkozik.  

3.4. Tartós befektetési számlára való befizetésnek minősül forintban 
denominált pénzügyi eszköz transzferálása kizárólag NYESZ megjelölésű 
nyugdíj-előtakarékossági számláról, illetve a lekötési nyilvántartás 
ötéves lekötési időszak utáni folytatólagos fenntartása.  

3.5. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a lekötési nyilvántartásban elhelyezett 
pénzügyi eszközöket a lekötési időszak utolsó napjáig a lekötési 
nyilvántartásban kell tartania, ezért a Tartós befektetési számláról – a 
megszüntetés esetét kivéve – értékpapír transzfer kizárólag a 
hároméves, illetve az ötéves lekötési időszak utolsó napján lehetséges. 
Bármilyen okból történő korábbi értékpapír transzferrel a jelen 
szerződés megszűnik és az Ügyfélnek az Szja. tv. 67/B.§-a szerinti 
adókötelezettsége keletkezik. 

3.6. Ügyfél elfogadja és tudomásul veszi, hogy a Társaság az Ügyfél Tartós 
befektetési értékpapírszámláján, illetve értékpapír letéti számláján 
kizárólag a Tartós befektetési pénzszámla egyenlegének fedezete mellett 
adott megbízás teljesítéséből származó értékpapírokat ír jóvá.  

3.7. Az Ügyfél elfogadja és tudomásul veszi, hogy a Tartós befektetési 
értékpapírszámlán, illetve értékpapír letéti számlán jóváírt értékpapírok 
más számlák fedezetként nem ajánlhatók fel, óvadék tárgyát nem 
képezhetik.  

4. A TBSZ MEGSZŰNÉSE  
4.1. Az Ügyfél jogosult a TBSZ szerződést írásbeli felmondás közlésével 

megszüntetni.  
4.2. Az Ügyfél a Társaságnál vezetett TBSZ-eket csak a Tartós befektetési 

pénzszámla és a Tartós befektetési értékpapírszámlákkal együttesen 
mondhatja fel az alábbiakban felsorolt lehetőségek valamelyikének 
alkalmazásával:  

a) a Tartós befektetési pénzszámla, a Tartós befektetési értékpapírszámla, 
illetve értékpapír letéti számla állományának a Társaságnál vezetett 
ügyfélszámlára, értékpapírszámlára történő átvezetésével vagy  

b) a Tartós befektetési értékpapírszámlán, illetve értékpapír letéti számlán 
jóváírt, illetve letétbe helyezett értékpapírok, valamint a Tartós 
befektetési pénzszámlán nyilvántartott pénzeszközöknek az Ügyfél által 
meghatározott másik számlavezető által vezetett normál értékpapír és 
pénzszámlákra történő transzferálásával, átutalásával, vagy  

c) Tartós befektetési értékpapírszámlán, illetve értékpapír letéti számlán 
jóváírt, illetve letétbe helyezett értékpapírok értékesítésével, és ezt 
követően a Tartós befektetési pénzszámlán nyilvántartott 
pénzeszközöknek forintban történő kifizetésével, illetve számlára 
történő átutalásával.  

4.3. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy ha a jelen szerződést az Szja. tv. 67/B. §-
ának megfelelő lekötési időszak eltelte előtt mondja fel, akkor az Szja. tv. 
67/B. §-a szerinti adókötelezettsége keletkezik.  

4.4. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Társaság a lekötési nyilvántartás 
megszűnésekor a nyilvántartásban szereplő ügyleteket FIFO (first in - first 
out) készletértékelési elven párosítja, ezért az ügyleteket – megkötésük 
idejét alapul véve – időrendi sorrendben szembeállítja és az időrendben 

legelső eladási pozícióval a legelső vételi pozíciót párosítja, valamint a 
kötésárak alapján kimutatja a lekötési nyilvántartás hozamát.  

4.5. Ügyfél elfogadja és tudomásul veszi, hogy amennyiben a Tartós 
befektetési pénzszámláján nyilvántartott pénzeszközök nem nyújtanak 
fedezetet az Ügyfél jelen szerződésben foglalt kötelezettségeinek 
teljesítésére, valamint a Társaság nem tud követelésének érvényt 
szerezni a Társaság felszólítja az Ügyfelet a hiányzó összeg befizetésére. 
Ha az Ügyfél e felszólításnak a kézhezvételt - vagy ennek hiányában a 
jogszabály szerinti kézbesítési vélelem beálltát - követő 30 napon belül 
nem tesz eleget, a Társaság a jelen szerződést - és így a TBSZ-eket - 
azonnali hatállyal felmondhatja.  

4.6. A jelen szerződés, illetve a Felek között megkötött Keretszerződés 
megszűnése egyidejűleg a Tartós befektetési pénzszámla, Tartós 
befektetési értékpapír letéti számla és a Tartós befektetési 
értékpapírszámla megszűnését is jelenti.  

5. VEGYES RENDELKEZÉSEK 
5.1. A Társaság a TBSZ-ek vezetéséért az Ügyfélnek számlavezetési díjat 

számít fel, amelynek mértékét a Társaság aktuális Díjjegyzéke 
tartalmazza. Az Ügyfél elfogadja és kötelezettséget vállal arra, hogy a 
jelen szerződésben nem szabályozott esetekben, az Ügyfél Tartós 
befektetési számláival kapcsolatosan a Társaság a mindenkori hatályos 
Díjjegyzékében meghatározott mértékű díjakat és költségeket megfizeti.  

5.2. Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződéssel 
kapcsolatosan felmerülő, a Társaság Díjjegyzékében meghatározott 
mértékű díjakra és költségekre a Tartós befektetési pénzszámláján 
fedezetet biztosít, és hozzájárul ahhoz, hogy ezen díjakkal és költségekkel 
a Társaság megterhelje elsősorban az Ügyfél Tartós befektetési 
pénzszámláját, másodsorban az Ügyfélnek a Társaságnál vezetett normál 
számláját. Az Ügyfél elfogadja és tudomásul veszi, amennyiben a 
Társaságnál vezetett értékpapír- illetve értékpapír letéti számlával 
rendelkezik, a számláján nyilvántartott értékpapírok értékesítésével a 
Társaság jogosult kielégíteni az Ügyféllel szemben fennálló követéléseit, 
amelynek végrehajtási rendjét a Társaság és az Ügyfél között létrejött 
szerződéses jogviszony keretében az Ügyfélszámla és értékpapír- (letéti) 
számla szabályait tartalmazó Keretszerződés szabályozza.  

5.3. Az Ügyfél által kezdeményezett, a TBSZ-re vonatkozó tranzakciók eseti 
megbízások alapján történnek. A TBSZ-szel kapcsolatos megbízások 
szerződéses formája megegyezik a Keretszerződésben foglaltakkal, azzal 
a különbséggel, hogy a szerződés a TBSZ számát tartalmazza.  

5.4. Az Ügyfél elfogadja és tudomásul veszi, hogy a Tartós befektetési 
számláival kapcsolatosan harmadik személynek nem adhat rendelkezési 
jogot.  

5.5. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben a jogszabály vagy 
adóhatósági rendelkezés, illetve tájékoztató előírja, a Társaság a Tartós 
befektetési számlával kapcsolatos adatokról, így különösen az azon 
kezelt pénzügyi eszközeiből származó jövedelméről (hozam), a tartós 
lekötés napjáról, a lekötési időszak megszűnésének, vagy 
megszakításának napjáról az adóhatóság felé adatot szolgáltat.  

5.6. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a 
Keretszerződésben és a Társaság Üzletszabályzatában foglaltak, továbbá 
a hatályos magyar jogszabályi rendelkezések - különös tekintettel a Bszt., 
Tpt. és Ptk. rendelkezéseire - az irányadóak. Amennyiben a jelen 
szerződés a Keretszerződéstől, illetve az Üzletszabályzattól eltérő 
rendelkezést tartalmaz, a jelen szerződés rendelkezései az irányadóak. 

5.7. A Felek tudomással bírnak arról, hogy a jelen szerződés és az annak 
keretében kifejtendő tevékenység jogszabályi, hatósági, felügyeleti 
előírás, továbbá elszámolóházi rendelkezések által szabályozott. A Felek 
tudomásul veszik, hogy a megjelölt szabályozási eszközök bármely 
változása a jelen szerződés módosítása nélkül is kihat annak 
rendelkezéseire. 
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5.8. Jelen Szerződés a Felek általi elfogadás napján lép hatályba és 
határozatlan időre jön létre. 

A Felek a jelen Szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 
jóváhagyólag fogadják el.

 

Ügyfél aláírása (cég esetén cégszerű, bélyegzővel) A Társaságot a szerződéskötés során alkalmazottja függő ügynöke képviseli. 

 
 

aláírás: 
 
 
 

Dátum: Függő ügynök felügyeleti kódja: Függő ügynök munkatársi száma 
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10. TOVÁBBI ELJÁRÓ SZEMÉLYEK ÉS TÉNYLEGES TULAJDONOSOK MEGNEVEZÉSE 

A nem használt rovatokat kérjük áthúzni! 
A TÉNYLEGES TULAJDONOS MEGNEVEZÉSE NEM BIZTOSÍT MEGHATALMAZÁST A SZÁMLA FELETT A MEGNEVEZETT SZEMÉLY SZÁMÁRA! 
ELJÁRÓ SZEMÉLYT KIZÁRÓLAG CÉGES ÜGYFÉL NEVEZHET MEG, AMENNYIBEN AZ ADOTT SZEMÉLY KÉPVISELETRE JOGOSULT SZEMÉLYKÉNT SZEREPEL A  
CÉGNYILVÁNTARTÁSBAN! 

Tényleges tulajdonos 

Eljáró személy Amennyiben eljáró személy, a képviseleti jog módja: együttes önálló 

Személy neve:  

Születési név:  

Állampolgárság:  

Azonosító 
okmány(ok): 

 

Beosztás:  

Anyja születési neve:  

Születési hely:  Születési idő: év: hó: nap: 

Állandó lakcím: 
 Aláírás: 

 

 

Utca, házszám:  

 

Tényleges tulajdonos 

Eljáró személy Amennyiben eljáró személy, a képviseleti jog módja: együttes önálló 

Személy neve:  

Születési név:  

Állampolgárság:  

Azonosító 
okmány(ok): 

 

Beosztás:  

Anyja születési neve:  

Születési hely:  Születési idő: év: hó: nap: 

Állandó lakcím: 
 Aláírás: 

 

 

Utca, házszám:  

 

Tényleges tulajdonos 

Eljáró személy Amennyiben eljáró személy, a képviseleti jog módja: együttes önálló 

Személy neve:  

Születési név:  

Állampolgárság:  

Azonosító 
okmány(ok): 

 

Beosztás:  

Anyja születési neve:  

Születési hely:  Születési idő: év: hó: nap: 

Állandó lakcím: 
 Aláírás: 

 

 

Utca, házszám:  
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NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ EGYEDI SZERZŐDÉS 

Amely létrejött egyrészről 

Ügyfél neve: 
 
 

Állandó lakcím: 
 

Ügyfél-azonosító:  

(továbbiakban: Ügyfél) másrészről: QUANTIS Alpha Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 01-10-047076, működési 
engedély: H-EN-III-1037/2012 (2012. június 12.), H-EN-III-56/2017, (2017. március 7.) továbbiakban: Társaság) között az alábbiak szerint. 
 

1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 
1.1. Jelen szerződés megkötésével az Ügyfél megbízza a Társaságot, hogy 

részére NYESZ megjelölésű, az egyéb befektetési szolgáltatási 
tevékenységgel összefüggő tranzakcióktól elkülönített, nyugdíj-
előtakarékossági pénzszámlát, nyugdíj-előtakarékossági értékpapír 
letéti számlát, nyugdíj-előtakarékossági értékpapírszámlát (a 
továbbiakban együttesen: NYESZ) nyisson és vezessen. A NYESZ-szel 
kapcsolatos általános rendelkezéseket, jogokat és kötelezettségeket a 
nyugdíj-előtakarékossági számlákról szóló 2005. évi CLVI. törvény 
alapján a jelen szerződés tartalmazza. 

1.2. Az Ügyfél tudomással bír arról, hogy a vonatkozó jogszabályok 
értelmében kizárólag egy NYESZ jelöléssel ellátott Nyugdíj-
előtakarékossági számla minősül nyugdíj-előtakarékossági számlának 
mindaddig, amíg az így jelzett számla vezetésére kötött megállapodás 
fennáll. 

1.3. A NYESZ-re helyezhető pénzügyi eszközök körét a Társaság aktuális 
Díjjegyzéke illetve erre vonatkozó külön hirdetmény tartalmazza.  

1.4.  Az Ügyfél elfogadja, hogy a jelen szerződésben szabályozott NYESZ-re 
vonatkozó tranzakciók szerződéses feltételeit a jelen szerződésben 
foglaltakon túl a Keretszerződés, valamint az Ügyfél által adott Eseti 
megbízás alapján létrejött szerződések szabályozzák. 

1.5. Az Ügyfél kijelenti és büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik 
arról, hogy a jelen szerződésben szereplő adatai a valóságnak 
megfelelnek, és a jelen szerződés hatálya alá tartozó eseti megbízások 
adásakor a saját nevében jár el. 

1.6. Az Ügyfél kijelenti, hogy NYESZ szerződés megkötését megelőzően 
részére a Társaság a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei 
szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek 
szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvénynek (a továbbiakban: 
Bszt.) szerinti kötelezettségein felül, tájékoztatást adott az általa kínált 
pénzügyi eszközök, befektetési szolgáltatások és kiegészítő befektetési 
szolgáltatások köréről.  

2. NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI PÉNZSZÁMLA  
2.1. Az Ügyfél jelen szerződés aláírásával megbízza a Társaságot, hogy 

részére Nyugdíj-előtakarékossági pénzszámlát nyisson és vezessen.  
2.2. Ügyfél elfogadja és vállalja, hogy a jelen szerződés aláírásával 

egyidejűleg köteles a Nyugdíj-előtakarékossági pénzszámlán legalább 
5.000,- Ft azaz ötezer forint pénzösszeget elhelyezni.  

2.3. A Társaság vállalja, hogy az Ügyfél tulajdonában lévő a Nyugdíj-
előtakarékossági pénzszámlán elhelyezett pénzt a jelen szerződés 
tartalmának megfelelően az Ügyfél utasításai szerint kezeli és 
nyilvántartja. 

2.4. Az Ügyfél elfogadja és tudomásul veszi, hogy a Társaság a Nyugdíj-
előtakarékossági pénzszámlán az alábbi esetekben teljesít jóváírást: 
a) Az Ügyfél által kifejezetten a nyugdíj-előtakarékossági 

pénzszámlára átutalt pénz esetében teljesít jóváírást a Társaság.  
b) A nyugdíj-előtakarékossági értékpapírszámlán nyilvántartott 

pénzügyi eszközök hozamát a nyugdíj-előtakarékossági 
értékpapírszámlán nyilvántartott pénzügyi eszközök 

értékesítéséből származó ellenértéket a Társaság az Ügyfél 
nyugdíj-előtakarékossági pénzszámláján írja jóvá.  

c) Az Ügyfél másik számlavezetőnél vezetett nyugdíj-
előtakarékossági pénzszámlájáról - a számlavezető által kiadott, 
az Ügyfél nyugdíj-előtakarékossági pénzszámlája egyenlegéről 
kiállított igazolás alapján - érkező átutalás esetében a Társaság a 
pénzt az Ügyfél nyugdíj-előtakarékossági pénzszámláján írja jóvá.  

d) A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által - az Ügyfél javára - átutalt 
előtakarékossági támogatást a Társaság az Ügyfél nyugdíj-
előtakarékossági pénzszámláján írja jóvá. 

2.5. Az Ügyfél Nyugdíj-előtakarékossági pénzszámláját a Társaság az Ügyfél 
által adott megbízás teljesítéséhez szükséges összeggel, valamint a 
NYESZ számlavezetéshez kapcsolódó, a Társaság Díjjegyzékében 
meghatározott költséggel és díjjal terheli meg. 

2.6. Az Ügyfél elfogadja és tudomásul veszi, hogy a Nyugdíj-
előtakarékossági pénzszámlán nyilvántartott pénzeszközök a Nyugdíj-
előtakarékossági értékpapírszámla javára teljesített ügyleteken kívül 
más ügyletben fedezetként nem ajánlhatók fel, óvadék tárgyát nem 
képezhetik. 

2.7. A Társaság az Ügyfél Nyugdíj-előtakarékossági pénzszámlájának pozitív 
egyenlege után kamatot nem fizet.  

3. NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA ÉS ÉRTÉKPAPÍR 
LETÉTI SZÁMLA 

3.1. Az Ügyfél jelen szerződés megkötésével megbízza a Társaságot, hogy 
részére Nyugdíj-előtakarékossági értékpapírszámlát és értékpapír 
letéti számlát nyisson és vezessen.  

3.2. A Társaság vállalja, hogy az Ügyfél tulajdonában lévő, a Nyugdíj-
előtakarékossági értékpapírszámlán kezelt dematerializált 
értékpapírokat, illetve az értékpapír letéti számlán nyilvántartott 
nyomdai úton előállított értékpapírokat a jelen szerződés tartalmának 
megfelelően az Ügyfél utasításai szerint kezeli és nyilvántartja.  

3.3. Ügyfél elfogadja és tudomásul veszi, hogy a Társaság az Ügyfél Nyugdíj-
előtakarékossági értékpapírszámláján, illetve értékpapír letéti számlán 
kizárólag a Nyugdíj-előtakarékossági pénzszámla egyenlegének 
fedezete mellett adott megbízás teljesítéséből származó 
dematerializált értékpapírokat, nyomdai úton előállított 
értékpapírokat, illetve az Ügyfél által más számlavezetőnél vezetett 
nyugdíj-előtakarékossági értékpapírszámlájáról illetve letéti 
számlájáról - annak egyenlegéről kiállított igazolás alapján - érkező 
értékpapírokat ír jóvá.  

3.4. Az Ügyfél elfogadja és tudomásul veszi, hogy a Nyugdíj-
előtakarékossági értékpapírszámlán, illetve értékpapír letéti számlán 
jóváírt értékpapírok más számlák fedezeteként nem ajánlhatók fel, 
óvadék tárgyát nem képezhetik.  

4. A NYESZ MEGSZŰNÉSE  
4.1. A jelen szerződést bármely fél jogosult írásbeli felmondás közlésével 

megszüntetni.  
4.2. Az Ügyfél a Társaságnál vezetett NYESZ-eket csak a Nyugdíj-

előtakarékossági pénzszámla és a Nyugdíj-előtakarékossági 
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értékpapírszámlákkal illetve letéti számlákkal együttesen mondhatja 
fel az alábbiakban felsorolt lehetőségek valamelyikének 
alkalmazásával:  
a) a nyugdíj-előtakarékossági értékpapírszámlán jóváírt, illetve 

letétbe helyezett értékpapírok, valamint a nyugdíj-
előtakarékossági pénzszámlán nyilvántartott pénzeszközöknek 
az Ügyfél által meghatározott másik számlavezető által vezetett 
nyugdíj-előtakarékossági számlákra történő transzferálásával, 
átutalásával, vagy 

b) nyugdíj-előtakarékossági értékpapírszámlán jóváírt, illetve 
letétbe helyezett értékpapírok Ügyfél által meghatározott 
időpontban - de legkésőbb a felmondás időpontját követő 30 
(harminc) napon belül - történő értékesítésével, és ezt követően 
a nyugdíj-előtakarékossági pénzszámlán nyilvántartott 
pénzeszközöknek a Magyarország törvényes fizetőeszközében 
történő kifizetésével, vagy 

c) a nyugdíj-előtakarékossági pénzszámla, a nyugdíj-
előtakarékossági értékpapírszámla átalakításával a Tpt. szerinti 
ügyfélszámlává, vagy az egyes számlák állományának a 
Társaságnál vezetett ügyfélszámlára, értékpapírszámlára és/vagy 
értékpapír letéti számlára történő átvezetésével.  

4.3. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés felmondásakor a 
nyugdíj-előtakarékossági pénzszámláján nyilvántartott követelés, a 
nyugdíj-előtakarékossági értékpapírszámláján nyilvántartott pénzügyi 
eszközök együttes összege csak abban az esetben minősül 
nyugdíjszolgáltatásnak, ha az Ügyfél a felmondás időpontjában igazolni 
tudja, hogy jogosult az Szja tv. 3.§-ának 23. pontjában meghatározott 
nyugdíjra, és a felmondásra a számlanyitás adóévét követő harmadik 
adóévben, vagy azt követően kerül sor. 

4.4. Ügyfél elfogadja és tudomásul veszi, hogy amennyiben a Nyugdíj-
előtakarékossági pénzszámláján nyilvántartott pénzeszközök nem 
nyújtanak fedezetet az Ügyfél jelen szerződésben foglalt 
kötelezettségeinek teljesítésére, valamint a Társaság nem tud 
követelésének érvényt szerezni a Társaság felszólítja az Ügyfelet a 
hiányzó összeg befizetésére. Ha az Ügyfél e felszólításnak a 
kézhezvételt - vagy ennek hiányában a jogszabály szerinti kézbesítési 
vélelem beálltát - követő 30 napon belül nem tesz eleget, a Társaság a 
jelen szerződést - és így a NYESZ-eket - azonnali hatállyal felmondhatja.  

4.5. A jelen szerződés, illetve a Felek között megkötött Keretszerződés 
megszűnése egyidejűleg a Nyugdíj-előtakarékossági pénzszámla, a 
Nyugdíj-előtakarékossági értékpapír letéti számla, és a Nyugdíj-
előtakarékossági értékpapírszámla megszűnését is jelenti.  

5. VEGYES RENDELKEZÉSEK 
5.1. A Társaság a NYESZ-ek vezetéséért az Ügyfélnek számlavezetési díjat 

számít fel, amelynek mértékét a Társaság aktuális Díjjegyzéke 
tartalmazza. Az Ügyfél elfogadja és kötelezettséget vállal arra, hogy a 
jelen szerződésben nem szabályozott esetekben, az Ügyfél NYESZ 
számláival kapcsolatosan a Társaság a mindenkori hatályos 
Díjjegyzékében meghatározott mértékű díjakat és költségeket 
megfizeti.  

5.2. Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződéssel 
kapcsolatosan felmerülő, a Társaság Díjjegyzékében meghatározott 

mértékű díjakra és költségekre a Nyugdíj-előtakarékossági 
pénzszámláján fedezetet biztosít, és hozzájárul ahhoz, hogy ezen 
díjakkal és költségekkel a Társaság megterhelje elsősorban az Ügyfél 
Nyugdíj-előtakarékossági pénzszámláját, másodsorban az Ügyfélnek a 
Társaságnál vezetett normál számláját. Az Ügyfél elfogadja és 
tudomásul veszi, amennyiben a Társaságnál vezetett 
értékpapírszámlával rendelkezik, a számláján nyilvántartott 
dematerializált értékpapírok értékesítésével a Társaság jogosult 
kielégíteni az Ügyféllel szemben fennálló követéléseit, amelynek 
végrehajtási rendjét a Társaság és az Ügyfél között létrejött 
szerződéses jogviszony keretében az Ügyfélszámla és értékpapírszámla 
szabályait tartalmazó Keretszerződés szabályozza.  

5.3. Az Ügyfél által kezdeményezett, a NYESZ-re vonatkozó tranzakciók 
eseti megbízások alapján történnek. A NYESZ-szel kapcsolatos 
megbízások szerződéses formája megegyezik a Keretszerződésben 
foglaltakkal, azzal a különbséggel, hogy a szerződés a NYESZ számlák 
számát tartalmazza.  

5.4. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a 
Keretszerződésben és a Társaság Üzletszabályzatában foglaltak, 
továbbá a hatályos magyar jogszabályi rendelkezések az irányadóak. 
Amennyiben a jelen szerződés a Keretszerződéstől, illetve az 
Üzletszabályzattól eltérő rendelkezést tartalmaz, a jelen szerződés 
rendelkezései az irányadóak. 

5.5. Jelen Szerződés - feltéve, hogy az Ügyfél a Keretszerződés mellékletét 
képező Kockázatfeltáró Nyilatkozatot aláírta - a Felek általi elfogadás 
napján lép hatályba és határozatlan időre jön létre. 

 
NYESZ-R NYILATKOZAT 

1. Az ügyfél tudomásul veszi, hogy a személyi jövedelemadóról szóló 
1995. évi CXVII. törvény (Szja tv.) 3. §-ának 76. pontja értelmében 
nyugdíj-előtakarékossági számla a nyugdíj-előtakarékossági számlákról 
szóló 2005. évi CLVI. törvényben meghatározott számlavezető által 
vezetett, az említett törvény szerinti számlák együttese, feltéve, hogy 
a magánszemély nyilatkozata alapján a számlavezető a nyugdíj-
előtakarékossági számlákon, továbbá a velük kapcsolatos, e törvény 
rendelkezéseinek alkalmazásához előírt bizonylatokon "NYESZ-R" 
megkülönböztető jelzést alkalmaz. 

2. Az ügyfél tudomásul veszi, hogy a vonatkozó jogszabályok értelmében 
csak egy, a "NYESZ-R" jelöléssel ellátott Nyugdíj-előtakarékossági 
számla minősül nyugdíj-előtakarékossági számlának mindaddig, amíg 
az így jelzett számla vezetésére kötött megállapodás fennáll.  

3. Az ügyfél tudomással bír arról, hogy az adókedvezmény kizárólag arra 
a nyugdíj-előtakarékossági számlára nézve vehető igénybe, amely – az 
Szja tv. 3. § 76. pontjának értelmező rendelkezése szerint – NYESZ-R 
megjelöléssel került ellátásra. 

4. Mindezek figyelembe vételével az Ügyfél a jelen nyilatkozat aláírásával 
úgy nyilatkozik, hogy a Társaság által vezetett számlái kapjanak NYESZ-
R jelölést. 

5. Az ügyfél kijelenti, hogy a fentiekről való rendelkezése során 
figyelembe vette, hogy csak egy számlája tekintetében rendelkezhet 
érvényesen a NYESZ-R megjelölésről. 

 

Ügyfél aláírása  A Társaságot a szerződéskötés során alkalmazottja függő ügynöke képviseli. 

 
 Aláírás: 

 
 
 

Dátum: Függő ügynök felügyeleti kódja: Függő ügynök munkatársi száma 
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NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ EGYEDI MEGBÍZÁS 

Amely létrejött egyrészről 

Ügyfél neve: 
 
 

Állandó lakcím: 
 
 

Ügyfél-azonosító:  

(továbbiakban: Ügyfél) másrészről: QUANTIS Alpha Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 01-10-047076, felügyeleti 

engedély: H-EN-III-1037/2012 (2012. június 12.), H-EN-III-56/2017, (2017. március 7.), továbbiakban: Társaság) között az alábbiak szerint. 

 
1. Az Ügyfél megbízza a Társaságot, hogy részére az alábbi feltételekkel befektetési jegyeket vásároljon a Társaságnál vezetett Nyugdíj-

előtakarékossági számlájára. Jelen megállapodás szerinti megbízást az Ügyfél visszavonásig adja a Társaság részére.  
 

2. A megbízás Ügyfél által biztosítandó fedezete: . .  HUF, amelytől az alábbiak szerint eltérés lehetséges. 

Az Ügyfél nyilatkozatai arra az esetre, ha az előbb meghatározott összegtől eltérő összeg érkezik az Ügyfél Társaság által vezetett 
ügyfélszámlájára: 

A. Amennyiben az Ügyfél Társaságnál vezetett számlájára a fent megjelölt összegnél magasabb összeg érkezik, úgy a többlet a normál 
számláján befektetés nélkül elhelyezésre kerül későbbi rendelkezés céljából. 

Amennyiben az Ügyfél a fentiektől eltérőn kíván rendelkezni, kérjük jelölje az alábbiakban: 

 
A megbízás fedezetét az Ügyfél a ténylegesen beérkezett, magasabb összegre módosítja, és a megbízást ezen módosított 
összeggel adja meg. 

Amennyiben az Ügyfél Társaságnál vezetett számlájára beérkezik legalább a fent megjelölt fedezet (vagy annál magasabb összeg), úgy 
a Társaság a fent megjelöltek szerint jár el, és az ezt követően beérkező újabb utalások már új befizetésnek minősülnek, és így nem 
vonhatóak a jelen szerződés hatálya alá. 
 

B. Amennyiben az Ügyfél Társaságnál vezetett számlájára a fent megjelölt összegnél alacsonyabb összeg érkezik, úgy a megbízás a 
ténylegesen beérkezett összeggel kerül végrehajtásra. 
A jelen megállapodás aláírását követő 30 napon belül beérkező összeg minősül a ténylegesen beérkezett összegnek, és ezen összeget 
veszi alapul a Társaság a fenti rendelkezés végrehajtásánál. A fenti rendelkezés ellenére a Társaság jogosult – de nem köteles – az Ügyfél 
által vállalt szerződéses összegnél alacsonyabb ténylegesen beérkezett összeg esetén a megbízást visszautasítani. A megbízás részleges 
vagy teljes visszautasításának jogát a Társaság saját belátása szerint gyakorolja, így az Ügyfél semmilyen igényt nem támaszthat a 
Társasággal szemben sem a megbízás visszautasítása, sem a visszautasítás elmaradása esetén. A megbízás teljesítésének megkezdéséig 
az Ügyfél is jogosult bármikor indoklás nélkül visszavonni megbízását a Társaság weboldalán közzétett hirdetmény szerinti módon. 

Amennyiben az Ügyfél a fentiektől eltérőn kíván rendelkezni, kérjük jelölje az alábbiakban: 

 
Az Ügyfél a hiányzó összeget átutalja vagy befizeti a 3. pontban megjelölt számlára és annak hiánytalan beérkezéséig a 
megbízás végrehajtása felfüggesztésre kerül. 

 
3. A megbízás fedezetét az alábbi számlára szükséges átutalni vagy befizetni: 

számlavezető: Raiffeisen Bank Zrt. 

jogosult: QUANTIS Alpha Zrt. 

számlaszám: 1 2 0 0 1 0 0 8 - 0 1 3 7 1 4 3 8 - 0 0 2 0 0 0 0 7 
közlemény: A szerződés tetején található nyolcjegyű ÜGYFÉL-AZONOSÍTÓ,  

továbbá „NYESZ-R” megjelölés 
*IBAN formátum: HU72 1200 1008 0137 1438 0020 0007          SWIFT kód: UBRTHUHB 

 
4. Amennyiben az Ügyfél más szolgáltatótól a Társasághoz transzferáltatja át NYESZ számláját, úgy előzetesen gondoskodnia kell arról, hogy kizárólag 

magyar Forint (HUF) érkezzen a Társaságnál vezetett számlájára. Amennyiben ettől eltérő deviza vagy bármilyen értékpapír érkezik a NYESZ 
számlára, úgy a Társaság a beérkező utalást és/vagy transzfert a küldő számlára haladéktalanul visszaküldi. 
 

5. Az Ügyfél jelen megbízás és a meghatározott összeg Társasághoz történő beérkezésének napján (eltérés esetén a későbbi napon) hatályos piaci 
áron történő befektetési jegy vásárlásra ad megbízást olyan módon, hogy a beérkezett összegből – levonva a mindenkor hatályos Díjjegyzék 
szerinti költségeket – az alább meghatározott megoszlás alapján maximálisan megvásárolható darabszámú befektetési jegy megvásárlását kéri. 
 

6. Az Ügyfél befektetési jegyek vásárlására ad megbízást 

 a Társaság által nyilvánosságra hozott QUANTIS Átmeneti HUF csomag arányai szerint. 

 a Társaság által nyilvánosságra hozott QUANTIS Megfontolt HUF csomag arányai szerint. 
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 a Társaság által nyilvánosságra hozott QUANTIS Kiegyensúlyozott HUF csomag arányai szerint. 

 a Társaság által nyilvánosságra hozott QUANTIS Dinamikus HUF csomag arányai szerint. 

 a Társaság által nyilvánosságra hozott QUANTIS Részvénytúlsúlyos HUF csomag arányai szerint. 

 a Társaság által nyilvánosságra hozott QUANTIS 100% Aktív HUF csomag arányai szerint. 
Amennyiben az Ügyfél számára a Társaság szakemberei által összeállított, szakszerűen diverzifikált csomagok egyike sem megfelelő, úgy saját 
felelősségére és belátása szerint jogosult egyedi megoszlási arányt összeállítani az alábbiak szerint: 

Befektetési jegy (sorozat) ISIN kód Választott arány 

Concorde Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap HU0000701685 % 

Templeton Global Bond Fund (N Acc HUF) LU0517464813 % 

Aberdeen Diversified Growth Alapok Alapja (B) HU0000704549 % 

Concorde Hold Alapok Alapja HU0000710116 % 

Aegon Moneymaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap (A) HU0000703145 % 

Aegon Alfa Származtatott Befektetési Alap (A) HU0000703970 % 

Aegon Nemzetközi Részvény Befektetési Alap (A) HU0000702485 % 

Fidelity America Fund (A) LU0979392684 % 

Templeton Asian Growth Fund (N Acc HUF) LU0517465380 % 

Aberdeen Latin-Amerika Részvény Alapok Alapja (B) HU0000709209 % 

Concorde Részvény Befektetési Alap HU0000702022 % 

 
 
Amennyiben az Ügyfél egyedi csomagot állít össze, úgy a fenti táblázatban feltüntetett százalékok összegének pontosan 100-nak kell lennie. Ettől 
eltérő összeg esetén a Társaság a megbízást visszautasítja. 
A jelen pontbeli csomagok és az egyedi összeállítás közül csak az egyik mező tölthető ki. Amennyiben több mező kerül kitöltésre, úgy a Társaság 
a megbízást visszautasítja. 
Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben olyan befektetési jegy jegyzésére adott megbízást, amelyre vonatkozóan az adott alap Kezelési 
Szabályzatában vagy az alapot kezelő Alapkezelő más szabályzatában valamilyen jegyzési minimum mennyiség/összeg van meghatározva, és az 
Ügyfél által leadott jegyzési megbízás nem éri el ezen minimum mennyiséget/összeget, úgy a Társaság a megbízását csak akkor tudja teljesíteni, 
amikor az adott alapra vonatkozóan olyan mennyiségű/összegű – a Társaság más ügyfeleitől származó – jegyzési megbízás gyűlt össze, amely eléri 
ezt a minimum jegyzési mennyiséget/összeget. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a megfelelő mennyiségű/összegű megbízások beérkezésére a 
Társaságnak nincs befolyása, így a késedelmes teljesítésből eredő árfolyamváltozások miatti kárért a Társaság nem felelős, az az adott alap 
befektetési kockázatának része, amelyet az Ügyfél visel. Ugyanez vonatkozik arra az esetre, amikor eladás esetén minimum visszaváltási 
mennyiség/összeg került meghatározásra az Alap vagy az Alapkezelő által. 
 
 

7. Jelen megbízás papír alapú megbízásnak minősül, amelyet a Társaság legkorábban azon a kereskedési napon teljesít, amelyen mind a megbízás 
fedezetét biztosító pénzösszeg, mind a hiánytalanul kitöltött és az Ügyfél által aláírt eredeti dokumentum a Társaság rendelkezésére áll. Ez a nap 
a függő ügynök igénybevétele és az általa végzett adminisztratív folyamatok miatt mindenképpen későbbi időpont, mint jelen szerződés aláírása. 
 

8. Az Ügyfél a fenti megbízását a választott befektetési alapok tájékoztatójának, kezelési szabályzatának és kiemelt befektetői információinak 
tanulmányozását követően, az ezekben foglaltak ismeretében és elfogadásával adta meg. Az Ügyfél kijelenti, hogy a kiválasztott befektetési 
jegyeket a Táraság által készített reklámanyagok megismerése alapján saját maga választotta. A befektetési jegyek kiválasztása során – főként, 
ha egyedileg jelölt meg megoszlási arányt  – nem kapott személyre szabott ajánlást. Az Ügyfél a szerződéskötési eljárás során vagy azt 
megelőzően nem kért, nem kapott és nem fogadott el befektetési tanácsot.  

Ügyfél aláírása : A Társaságot a szerződéskötés során alkalmazottja függő ügynöke képviseli. 



 Aláírás: 
 
 
 

Kelt (város és dátum): Függő ügynök felügyeleti kódja: Függő ügynök munkatársi száma: 

 
 
 

  

FONTOS FIGYELMEZTETÉS! Ügynöke pénzt nem vehet át és nem kezelhet. Ezért kérjük, ne adjon át készpénzt és átutalási megbízást 
számára. Kérjük, hogy a megbízásai teljesítéséhez szükséges pénzösszeget kizárólag ezen szerződés 3. pontjának megfelelően utalja át. 

Ügyfél-azonosító:  
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QUANTIS STRATOS HUF SZERZŐDÉS 

Amely létrejött egyrészről 

Ügyfél neve/cégneve: 
 
 

Állandó lakcím/székhely: 
 
 

Ügyfél-azonosító:  

(továbbiakban: Ügyfél) másrészről: QUANTIS Alpha Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 01-10-047076, felügyeleti 

engedély: H-EN-III-1037/2012 (2012. június 12.) , H-EN-III-56/2017, (2017. március 7.), továbbiakban: Társaság) között az alábbiak szerint. 

9. Az Ügyfél megbízza a Társaságot, hogy részére az alábbi feltételekkel befektetési jegyeket vásároljon. Jelen megállapodás szerinti megbízást az 
Ügyfél visszavonásig adja a Társaság részére.  
 

10. A megbízás Ügyfél által biztosítandó fedezete: . .  HUF, amelytől az alábbiak szerint eltérés lehetséges. 

Az Ügyfél nyilatkozatai arra az esetre, ha az előbb meghatározott összegtől eltérő összeg érkezik az Ügyfél Társaság által vezetett 
ügyfélszámlájára: 

C. Amennyiben az Ügyfél Társaságnál vezetett számlájára a fent megjelölt összegnél magasabb összeg érkezik, úgy a többlet a normál 
számláján befektetés nélkül elhelyezésre kerül későbbi rendelkezés céljából. 

Amennyiben az Ügyfél a többletről másként kíván rendelkezni, kérjük válasszon az alábbi lehetőségek közül: 

 
A megbízás fedezetét az Ügyfél a ténylegesen beérkezett, magasabb összegre módosítja, és a megbízást ezen módosított 
összeggel adja meg (magánszemély esetén a TBSZ számlán, céges ügyfél / jogi személy esetén a normál számlán). 

 
Amennyiben az Ügyfél magánszemély, a többlet a TBSZ számláján, befektetés nélkül kerül nyilvántartásra a költségek 
fedezeteként. Ebben az esetben a többlet az lekötési idő végéig csak a teljes TBSZ számla feltörésével lesz hozzáférhető. 

Amennyiben az Ügyfél Társaságnál vezetett számlájára beérkezik legalább a fent megjelölt fedezet (vagy annál magasabb összeg), úgy 
a Társaság a fent megjelöltek szerint jár el, és az ezt követően beérkező újabb utalások már új befizetésnek minősülnek, és így nem 
vonhatóak a jelen STRATOS szerződés hatálya alá. 
 

D. Amennyiben az Ügyfél Társaságnál vezetett számlájára a fent megjelölt összeg legalább 90%-a beérkezik, úgy a megbízás a 
ténylegesen beérkezett összeggel kerül végrehajtásra. 
A jelen megállapodás aláírását követő 30 napon belül beérkező összeg minősül a ténylegesen beérkezett összegnek, és ezen összeget 
veszi alapul a Társaság a fenti rendelkezés végrehajtásánál. A fenti rendelkezés ellenére a Társaság jogosult – de nem köteles – az Ügyfél 
által vállalt szerződéses összegnél alacsonyabb ténylegesen beérkezett összeg esetén a megbízást visszautasítani. A megbízás részleges 
vagy teljes visszautasításának jogát a Társaság saját belátása szerint gyakorolja, így az Ügyfél semmilyen igényt nem támaszthat a 
Társasággal szemben sem a megbízás visszautasítása, sem a visszautasítás elmaradása esetén. A megbízás teljesítésének megkezdéséig 
az Ügyfél is jogosult bármikor indoklás nélkül visszavonni megbízását a Társaság weboldalán közzétett hirdetmény szerinti módon. A 
Társaság akkor nem kezdi meg a végrehajtást, ha a szerződésben vállalt összeghez képest több mint 10% az eltérés. 

Amennyiben a fentiektől eltérőn kíván rendelkezni, kérjük jelölje az alábbiakban: 

 
Az Ügyfél a hiányzó összeget átutalja vagy befizeti a 3. pontban megjelölt számlára és annak hiánytalan beérkezéséig a 
megbízás végrehajtása felfüggesztésre kerül. 

 
11. A megbízás fedezetét az alábbi számlára szükséges átutalni vagy befizetni: 

számlavezető: Raiffeisen Bank Zrt. 

jogosult: QUANTIS Alpha Zrt. 

számlaszám: 1 2 0 0 1 0 0 8 - 0 1 3 7 1 4 3 8 - 0 0 2 0 0 0 0 7 
közlemény: A szerződés tetején található nyolcjegyű ÜGYFÉL-AZONOSÍTÓ, a STRATOS szó, 

továbbá magánszemély esetén „TBSZ” megjelölés (Pl. 12345678 STRATOS TBSZ) 
 

12. Az Ügyfél a befektetetési jegyek megvásárlását  

 

MAGÁNSZEMÉLY ÜGYFÉLKÉNT Tartós Befektetési Számlájára (továbbiakban: TBSZ) kéri. Amennyiben jelen szerződés aláírásának 
időpontjában az Ügyfél még nem rendelkezik a szerződés aláírásának naptári évében megnyitott TBSZ-szel a Társaságnál, úgy a Felek 
jelen megállapodás aláírásával egyúttal jelen szerződés aláírásának naptári évére vonatkozóan megkötik egymással a Társaság hatályos 
Üzletszabályzatának 3. számú mellékletének 9. pontját képező Tartós Befektetési Számlákra Vonatkozó Szerződést (TBSZ Szerződés) is 
a szerződés megkötésének napján hatályos tartalommal. Az Ügyfél kijelenti, hogy a nyilvánosan elérhető TBSZ Szerződés szövegét 
megismerte és elfogadja. Amennyiben az 5 éves lekötési időszak végéig az Ügyfél nem rendelkezik a lejáró számla egyenlegének 
átutalásáról, transzferálásáról, esetleg annak további lekötési nyilvántartásban tartásáról, úgy annak egyenlege az Ügyfél normál 
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értékpapírszámlájára kerül átvezetésre, ahol az adózási szabályoknak megfelelően tetszőleges ideig tarthatja, azok terhére pedig vételi, 
eladási, utalási és transzfer megbízásokat adhat. 

 CÉGES ÜGYFÉLKÉNT a normál számlájára kéri. 

 
13. A Társaság az Ügyfelet a mindenkor hatályos Díjjegyzék szerinti Agent nevű kedvezményes díjcsomagba sorolja be. Társaság jogosult – de nem 

köteles – bizonyos feltételek fennállása esetén az Ügyfelet ennél az Ügyfél számára kedvezőbb díjcsomagba átsorolni. Az Ügyfél kijelenti, hogy a 
hivatkozott díjcsomagot, különös tekintettel az adott díjcsomagon belül a QUANTIS STRATOS termékre vonatkozó díjtételekre (kiemelten a 
szerződéskötési díjra, allokációs díjra, futamidő alatti kedvezményes befektetési jegy vételi díjra és a futamidőn túli befektetési jegy vételi díjra 
tekintettel) megismerte, és befektetési döntését ezt figyelembe véve hozta meg. A szerződéskötési díjra és az allokációs díjra vonatkozóan a jelen 
megállapodásban megadott befektetési jegy vétel végrehajtásának napján hatályos kondíciók az irányadóak.  

 
14. Az Ügyfél által választott futamidő, amely a felszámított szerződéskötési díjat, valamint a kedvezményes ügyletkötési időszakot határozza meg: 

 
3 év + gyűjtőév (TBSZ esetén a TBSZ-re vonatkozó szerződési feltételektől eltérően az Ügyfél nem kéri a lekötés meghosszabbítását 
a 3. lekötési év végén.) 

 5 év + gyűjtőév 

 
10 év + gyűjtőév (TBSZ esetén Ügyfél ezzel az utasításával megbízza a Társaságot, hogy ezzel ellentétes további rendelkezése 
hiányában a TBSZ egyenlegét az 5. lekötési évet követően újabb 5 éves lekötési időszakra tartsa lekötési nyilvántartásban.) 

 

Whole life – Az Ügyfél haláláig/jogutód nélküli megszűnéséig, vagy a szerződés felmondásáig jogosult a kedvezményes 
ügyletkötésre. TBSZ esetén az Ügyfél megbízza a Társaságot, hogy ezzel ellenétes további rendelkezéséig a TBSZ egyenlegét minden 
5. lekötési évet követően újabb 5 éves lekötési időszakra tartsa továbbra is lekötési nyilvántartásban. 

A futamidő végén a jelen szerződés tárgyát képező eszközök TBSZ-nek megfelelő kezelése automatikusan megszűnik. Az Ügyfél jogosult a 
választott futamidőtől eltérni, azonban ez az addig megfizetett díjait visszamenőlegesen nem érinti. 
 

15. Az Ügyfél a megbízási szerződés és a meghatározott összeg Társasághoz történő beérkezésének napján (eltérés esetén a későbbi napon) hatályos 
piaci áron történő befektetési jegy vásárlásra ad megbízást olyan módon, hogy a beérkezett összegből – levonva a mindenkor hatályos Díjjegyzék 
szerinti költségeket – az alább meghatározott megoszlás alapján maximálisan megvásárolható darabszámú befektetési jegy megvásárlását kéri. 
 

16. Az Ügyfél befektetési jegyek vásárlására ad megbízást 

 a Társaság által nyilvánosságra hozott QUANTIS Átmeneti HUF csomag arányai szerint. 

 a Társaság által nyilvánosságra hozott QUANTIS Megfontolt HUF csomag arányai szerint. 

 a Társaság által nyilvánosságra hozott QUANTIS Kiegyensúlyozott HUF csomag arányai szerint. 

 a Társaság által nyilvánosságra hozott QUANTIS Dinamikus HUF csomag arányai szerint. 

 a Társaság által nyilvánosságra hozott QUANTIS Részvénytúlsúlyos HUF csomag arányai szerint. 

 a Társaság által nyilvánosságra hozott QUANTIS 100% Aktív HUF csomag arányai szerint. 
 
Amennyiben az Ügyfél számára a Társaság szakemberei által összeállított, szakszerűen diverzifikált csomagok egyike sem megfelelő, úgy saját 
felelősségére és belátása szerint jogosult egyedi megoszlási arányt összeállítani az alábbiak szerint: 

Befektetési jegy (sorozat) ISIN kód Választott arány 

Concorde Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap HU0000701685 % 

Templeton Global Bond Fund (N Acc HUF) LU0517464813 % 

Aberdeen Diversified Growth Alapok Alapja (B) HU0000704549 % 

Concorde Hold Alapok Alapja HU0000710116 % 

Aegon Moneymaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap (A) HU0000703145 % 

Aegon Alfa Származtatott Befektetési Alap (A) HU0000703970 % 

Aegon Nemzetközi Részvény Befektetési Alap (A) HU0000702485 % 

Fidelity America Fund (A) LU0979392684 % 

Templeton Asian Growth Fund (N Acc HUF) LU0517465380 % 

Aberdeen Latin-Amerika Részvény Alapok Alapja (B) HU0000709209 % 

Concorde Részvény Befektetési Alap HU0000702022 % 

Amennyiben az Ügyfél egyedi portfoliót állít össze, úgy a fenti táblázatban feltüntetett százalékok összegének pontosan 100-nak kell lennie. Ettől 
eltérő összeg esetén a Társaság a megbízást visszautasítja. 
A jelen pontbeli csomagok és az egyedi összeállítás közül csak az egyik mező tölthető ki. Amennyiben több mező kerül kitöltésre, úgy a Társaság 
a megbízást visszautasítja. 
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Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben olyan befektetési jegy jegyzésére adott megbízást, amelyre vonatkozóan az adott alap Kezelési 
Szabályzatában vagy az alapot kezelő Alapkezelő más szabályzatában valamilyen jegyzési minimum mennyiség/összeg van meghatározva, és az 
Ügyfél által leadott jegyzési megbízás nem éri el ezen minimum mennyiséget/összeget, úgy a Társaság a megbízását csak akkor tudja teljesíteni, 
amikor az adott alapra vonatkozóan olyan mennyiségű/összegű – a Társaság más ügyfeleitől származó – jegyzési megbízás gyűlt össze, amely eléri 
ezt a minimum jegyzési mennyiséget/összeget. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a megfelelő mennyiségű/összegű megbízások beérkezésére a 
Társaságnak nincs befolyása, így a késedelmes teljesítésből eredő árfolyamváltozások miatti kárért a Társaság nem felelős, az az adott alap 
befektetési kockázatának része, amelyet az Ügyfél visel. Ugyanez vonatkozik arra az esetre, amikor eladás esetén minimum visszaváltási 
mennyiség/összeg került meghatározásra az Alap vagy az Alapkezelő által. 
 

17. Jelen megbízás papír alapú megbízásnak minősül, amelyet a Társaság legkorábban azon a kereskedési napon teljesít, amelyen mind a megbízás 
fedezetét biztosító pénzösszeg, mind a hiánytalanul kitöltött és az Ügyfél által aláírt eredeti dokumentum a Társaság rendelkezésére áll. Ez a nap 
a függő ügynök igénybevétele és az általa végzett adminisztratív folyamatok miatt mindenképpen későbbi időpont, mint jelen szerződés aláírása. 
 

18. Az Ügyfél a fenti megbízását a választott befektetési alapok tájékoztatójának, kezelési szabályzatának és kiemelt befektetői információinak 
tanulmányozását követően, az ezekben foglaltak ismeretében és elfogadásával adta meg. Az Ügyfél kijelenti, hogy a kiválasztott befektetési 
jegyeket a Táraság által készített reklámanyagok megismerése alapján saját maga választotta. A befektetési jegyek kiválasztása során – főként 
ha egyedileg jelölt meg megoszlási arányt  – nem kapott személyre szabott ajánlást. Az Ügyfél a szerződéskötési eljárás során vagy azt 
megelőzően nem kért, nem kapott és nem fogadott el befektetési tanácsot.  

Ügyfél aláírása (cég esetén cégszerű, bélyegzővel): A Társaságot a szerződéskötés során alkalmazottja függő ügynöke képviseli. 



 

Aláírás: 
 
 
 

Kelt (város és dátum): Függő ügynök felügyeleti kódja: Függő ügynök munkatársi száma: 

 
 
 

  

FONTOS FIGYELMEZTETÉS! Ügynöke pénzt nem vehet át és nem kezelhet. Ezért kérjük, ne adjon át készpénzt és átutalási megbízást 
számára. Kérjük, hogy a megbízásai teljesítéséhez szükséges pénzösszeget kizárólag ezen szerződés 3. pontjának megfelelően utalja át. 
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QUANTIS STRATOS EUR SZERZŐDÉS 

Amely létrejött egyrészről 

Ügyfél neve/cégneve: 
 
 

Állandó lakcím/székhely: 
 
 

Ügyfél-azonosító:  

(továbbiakban: Ügyfél) másrészről: QUANTIS Alpha Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 01-10-047076, felügyeleti 

engedély: H-EN-III-1037/2012 (2012. június 12.), H-EN-III-56/2017, (2017. március 7.), továbbiakban: Társaság) között az alábbiak szerint. 

1. Az Ügyfél megbízza a Társaságot, hogy részére az alábbi feltételekkel befektetési jegyeket vásároljon. Jelen megállapodás szerinti megbízást az 
Ügyfél visszavonásig adja a Társaság részére.  
 

2. A megbízás Ügyfél által biztosítandó fedezete: . .  EUR, amelytől az alábbiak szerint eltérés lehetséges. 

Az Ügyfél nyilatkozatai arra az esetre, ha az előbb meghatározott összegtől eltérő összeg érkezik az Ügyfél Társaság által vezetett 
ügyfélszámlájára: 

A. Amennyiben az Ügyfél Társaságnál vezetett számlájára a fent megjelölt összegnél magasabb összeg érkezik, úgy a többlet a normál 
számláján befektetés nélkül elhelyezésre kerül későbbi rendelkezés céljából. 

Amennyiben az Ügyfél a többletről másként kíván rendelkezni, kérjük válasszon az alábbi lehetőségek közül: 

 
A megbízás fedezetét az Ügyfél a ténylegesen beérkezett, magasabb összegre módosítja, és a megbízást ezen módosított 
összeggel adja meg (magánszemély esetén a TBSZ számlán, céges ügyfél / jogi személy esetén a normál számlán). 

 
Amennyiben az Ügyfél magánszemély, a többlet a TBSZ számláján, befektetés nélkül kerül nyilvántartásra a költségek 
fedezeteként. Ebben az esetben a többlet az lekötési idő végéig csak a teljes TBSZ számla feltörésével lesz hozzáférhető. 

Amennyiben az Ügyfél Társaságnál vezetett számlájára beérkezik legalább a fent megjelölt fedezet (vagy annál magasabb összeg), úgy 
a Társaság a fent megjelöltek szerint jár el, és az ezt követően beérkező újabb utalások már új befizetésnek minősülnek, és így nem 
vonhatóak a jelen STRATOS szerződés hatálya alá. 
 

E. Amennyiben az Ügyfél Társaságnál vezetett számlájára a fent megjelölt összeg legalább 90%-a beérkezik, úgy a megbízás a 
ténylegesen beérkezett összeggel kerül végrehajtásra. 
A jelen megállapodás aláírását követő 30 napon belül beérkező összeg minősül a ténylegesen beérkezett összegnek, és ezen összeget 
veszi alapul a Társaság a fenti rendelkezés végrehajtásánál. A fenti rendelkezés ellenére a Társaság jogosult – de nem köteles – az Ügyfél 
által vállalt szerződéses összegnél alacsonyabb ténylegesen beérkezett összeg esetén a megbízást visszautasítani. A megbízás részleges 
vagy teljes visszautasításának jogát a Társaság saját belátása szerint gyakorolja, így az Ügyfél semmilyen igényt nem támaszthat a 
Társasággal szemben sem a megbízás visszautasítása, sem a visszautasítás elmaradása esetén. A megbízás teljesítésének megkezdéséig 
az Ügyfél is jogosult bármikor indoklás nélkül visszavonni megbízását a Társaság weboldalán közzétett hirdetmény szerinti módon. A 
Társaság akkor nem kezdi meg a végrehajtást, ha a szerződésben vállalt összeghez képest több mint 10% az eltérés. 

Amennyiben a fentiektől eltérőn kíván rendelkezni, kérjük jelölje az alábbiakban: 

 
Az Ügyfél a hiányzó összeget átutalja vagy befizeti a 3. pontban megjelölt számlára és annak hiánytalan beérkezéséig a 
megbízás végrehajtása felfüggesztésre kerül. 

 
3. A megbízás fedezetét az alábbi számlára szükséges átutalni vagy befizetni: 

számlavezető: Raiffeisen Bank Zrt. 

jogosult: QUANTIS Alpha Zrt. 

számlaszám: HU30 1200 1008 0137 1438 0040 0001 
SWIFT kód UBRTHUHB 
közlemény: A szerződés tetején található nyolcjegyű ÜGYFÉL-AZONOSÍTÓ, a STRATOS szó, 

továbbá magánszemély esetén „TBSZ” megjelölés (Pl. 12345678 STRATOS TBSZ) 
 

4. Az Ügyfél a befektetetési jegyek megvásárlását  

 

MAGÁNSZEMÉLY ÜGYFÉLKÉNT Tartós Befektetési Számlájára (továbbiakban: TBSZ) kéri. Amennyiben jelen szerződés aláírásának 
időpontjában az Ügyfél még nem rendelkezik a szerződés aláírásának naptári évében megnyitott TBSZ-szel a Társaságnál, úgy a Felek 
jelen megállapodás aláírásával egyúttal jelen szerződés aláírásának naptári évére vonatkozóan megkötik egymással a Társaság hatályos 
Üzletszabályzatának 3. számú mellékletének 9. pontját képező Tartós Befektetési Számlákra Vonatkozó Szerződést (TBSZ Szerződés) is 
a szerződés megkötésének napján hatályos tartalommal. Az Ügyfél kijelenti, hogy a nyilvánosan elérhető TBSZ Szerződés szövegét 
megismerte és elfogadja. Amennyiben az 5 éves lekötési időszak végéig az Ügyfél nem rendelkezik a lejáró számla egyenlegének 
átutalásáról, transzferálásáról, esetleg annak további lekötési nyilvántartásban tartásáról, úgy annak egyenlege az Ügyfél normál 
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értékpapírszámlájára kerül átvezetésre, ahol az adózási szabályoknak megfelelően tetszőleges ideig tarthatja, azok terhére pedig vételi, 
eladási, utalási és transzfer megbízásokat adhat. 

 CÉGES ÜGYFÉLKÉNT a normál számlájára kéri. 

 
5. A Társaság az Ügyfelet a mindenkor hatályos Díjjegyzék szerinti Agent nevű kedvezményes díjcsomagba sorolja be. Társaság jogosult – de nem 

köteles – bizonyos feltételek fennállása esetén az Ügyfelet ennél az Ügyfél számára kedvezőbb díjcsomagba átsorolni. Az Ügyfél kijelenti, hogy a 
hivatkozott díjcsomagot, különös tekintettel az adott díjcsomagon belül a QUANTIS STRATOS termékre vonatkozó díjtételekre (kiemelten a 
szerződéskötési díjra, allokációs díjra, futamidő alatti kedvezményes befektetési jegy vételi díjra és a futamidőn túli befektetési jegy vételi díjra 
tekintettel) megismerte, és befektetési döntését ezt figyelembe véve hozta meg. A szerződéskötési díjra és az allokációs díjra vonatkozóan a jelen 
megállapodásban megadott befektetési jegy vétel végrehajtásának napján hatályos kondíciók az irányadóak.  
 

6. Az Ügyfél által választott futamidő, amely a felszámított szerződéskötési díjat, valamint a kedvezményes ügyletkötési időszakot határozza meg: 

 
3 év + gyűjtőév (TBSZ esetén a TBSZ-re vonatkozó szerződési feltételektől eltérően az Ügyfél nem kéri a lekötés meghosszabbítását 
a 3. lekötési év végén.) 

 5 év + gyűjtőév 

 
10 év + gyűjtőév (TBSZ esetén Ügyfél ezzel az utasításával megbízza a Társaságot, hogy ezzel ellentétes további rendelkezése 
hiányában a TBSZ egyenlegét az 5. lekötési évet követően újabb 5 éves lekötési időszakra tartsa lekötési nyilvántartásban.) 

 

Whole life – Az Ügyfél haláláig/jogutód nélküli megszűnéséig, vagy a szerződés felmondásáig jogosult a kedvezményes 
ügyletkötésre. TBSZ esetén az Ügyfél megbízza a Társaságot, hogy ezzel ellenétes további rendelkezéséig a TBSZ egyenlegét minden 
5. lekötési évet követően újabb 5 éves lekötési időszakra tartsa továbbra is lekötési nyilvántartásban. 

A futamidő végén a jelen szerződés tárgyát képező eszközök TBSZ-nek megfelelő kezelése automatikusan megszűnik. Az Ügyfél jogosult a 
választott futamidőtől eltérni, azonban ez az addig megfizetett díjait visszamenőlegesen nem érinti. 
 

7. Az Ügyfél a megbízási szerződés és a meghatározott összeg Társasághoz történő beérkezésének napján (eltérés esetén a későbbi napon) hatályos 
piaci áron történő befektetési jegy vásárlásra ad megbízást olyan módon, hogy a beérkezett összegből – levonva a mindenkor hatályos Díjjegyzék 
szerinti költségeket – az alább meghatározott megoszlás alapján maximálisan megvásárolható darabszámú befektetési jegy megvásárlását kéri. 
 

8. Az Ügyfél befektetési jegyek vásárlására ad megbízást 

 a Társaság által nyilvánosságra hozott QUANTIS Átmeneti EUR csomag arányai szerint. 

 a Társaság által nyilvánosságra hozott QUANTIS Megfontolt EUR csomag arányai szerint. 

 a Társaság által nyilvánosságra hozott QUANTIS Kiegyensúlyozott EUR csomag arányai szerint. 

 a Társaság által nyilvánosságra hozott QUANTIS Dinamikus EUR csomag arányai szerint. 

 a Társaság által nyilvánosságra hozott QUANTIS Részvénytúlsúlyos EUR csomag arányai szerint. 

 a Társaság által nyilvánosságra hozott QUANTIS 100% Aktív EUR csomag arányai szerint. 
Amennyiben az Ügyfél számára a Társaság szakemberei által összeállított, szakszerűen diverzifikált csomagok egyike sem megfelelő, úgy saját 
felelősségére és belátása szerint jogosult egyedi megoszlási arányt összeállítani az alábbiak szerint: 

Befektetési jegy (sorozat) ISIN kód Választott arány 

Aberdeen Global II - Euro Short Term Bond Fund (A 2 Acc) LU0513839588 % 

Templeton Global Bond Fund (N Aacc EUR) LU0260870588 % 

JPMorgan Global Income Fund (D Acc EUR) LU0740858492 % 

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (N Acc EUR-H1) LU1093757489 % 

JPMorgan Systematic Alpha Fund (A Acc EUR) LU0406668003 % 

Concorde Hold Euro Alapok Alapja HU0000712252 % 

JPMorgan Global Dynamic Fund (D Acc EUR) LU0159041358 % 

Templeton Emerging Markets Fund (N Acc EUR) LU0188151921 % 

JPMorgan Pacific Equity Fund (D Acc EUR) LU0217390656 % 

Aberdeen Global - Eastern European Equity Fund (S 2 Acc) LU0505785005 % 

JPMorgan Latin America Equity Fund (D Acc EUR) LU0522352862 % 

Amennyiben az Ügyfél egyedi portfoliót állít össze, úgy a fenti táblázatban feltüntetett százalékok összegének pontosan 100-nak kell lennie. Ettől 
eltérő összeg esetén a Társaság a megbízást visszautasítja. 
A jelen pontbeli csomagok és az egyedi összeállítás közül csak az egyik mező tölthető ki. Amennyiben több mező kerül kitöltésre, úgy a Társaság 
a megbízást visszautasítja. 
Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben olyan befektetési jegy jegyzésére adott megbízást, amelyre vonatkozóan az adott alap Kezelési 
Szabályzatában vagy az alapot kezelő Alapkezelő más szabályzatában valamilyen jegyzési minimum mennyiség/összeg van meghatározva, és az 
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Ügyfél által leadott jegyzési megbízás nem éri el ezen minimum mennyiséget/összeget, úgy a Társaság a megbízását csak akkor tudja teljesíteni, 
amikor az adott alapra vonatkozóan olyan mennyiségű/összegű – a Társaság más ügyfeleitől származó – jegyzési megbízás gyűlt össze, amely eléri 
ezt a minimum jegyzési mennyiséget/összeget. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a megfelelő mennyiségű/összegű megbízások beérkezésére a 
Társaságnak nincs befolyása, így a késedelmes teljesítésből eredő árfolyamváltozások miatti kárért a Társaság nem felelős, az az adott alap 
befektetési kockázatának része, amelyet az Ügyfél visel. Ugyanez vonatkozik arra az esetre, amikor eladás esetén minimum visszaváltási 
mennyiség/összeg került meghatározásra az Alap vagy az Alapkezelő által. 
 

9. Jelen megbízás papír alapú megbízásnak minősül, amelyet a Társaság legkorábban azon a kereskedési napon teljesít, amelyen mind a megbízás 
fedezetét biztosító pénzösszeg, mind a hiánytalanul kitöltött és az Ügyfél által aláírt eredeti dokumentum a Társaság rendelkezésére áll. Ez a nap 
a függő ügynök igénybevétele és az általa végzett adminisztratív folyamatok miatt mindenképpen későbbi időpont, mint jelen szerződés aláírása. 
 

10. Az Ügyfél a fenti megbízását a választott befektetési alapok tájékoztatójának, kezelési szabályzatának és kiemelt befektetői információinak 
tanulmányozását követően, az ezekben foglaltak ismeretében és elfogadásával adta meg. Az Ügyfél kijelenti, hogy a kiválasztott befektetési 
jegyeket a Táraság által készített reklámanyagok megismerése alapján saját maga választotta. A befektetési jegyek kiválasztása során – főként 
ha egyedileg jelölt meg megoszlási arányt  – nem kapott személyre szabott ajánlást. Az Ügyfél a szerződéskötési eljárás során vagy azt 
megelőzően nem kért, nem kapott és nem fogadott el befektetési tanácsot.  

Ügyfél aláírása (cég esetén cégszerű, bélyegzővel): A Társaságot a szerződéskötés során alkalmazottja függő ügynöke képviseli. 



 

Aláírás: 
 
 
 

Kelt (város és dátum): Függő ügynök felügyeleti kódja: Függő ügynök munkatársi száma: 

 
 
 

  

FONTOS FIGYELMEZTETÉS! Ügynöke pénzt nem vehet át és nem kezelhet. Ezért kérjük, ne adjon át készpénzt és átutalási megbízást 
számára. Kérjük, hogy a megbízásai teljesítéséhez szükséges pénzösszeget kizárólag ezen szerződés 3. pontjának megfelelően utalja át.   
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QUANTIS STRATOS VIP HUF SZERZŐDÉS 

Amely létrejött egyrészről 

Ügyfél neve/cégneve: 
 
 

Állandó lakcím/székhely: 
 
 

Ügyfél-azonosító:  

(továbbiakban: Ügyfél) másrészről: QUANTIS Alpha Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 01-10-047076, felügyeleti 

engedély: H-EN-III-1037/2012 (2012. június 12.), H-EN-III-56/2017, (2017. március 7.), továbbiakban: Társaság) között az alábbiak szerint. 

1. Az Ügyfél megbízza a Társaságot, hogy részére az alábbi feltételekkel befektetési jegyeket vásároljon. Jelen megállapodás szerinti megbízást az 
Ügyfél visszavonásig adja a Társaság részére.  
 

2. A megbízás Ügyfél által biztosítandó fedezete: . .  HUF, amelytől az alábbiak szerint eltérés lehetséges. 

Az Ügyfél nyilatkozatai arra az esetre, ha az előbb meghatározott összegtől eltérő összeg érkezik az Ügyfél Társaság által vezetett 
ügyfélszámlájára: 

A. Amennyiben az Ügyfél Társaságnál vezetett számlájára a fent megjelölt összegnél magasabb összeg érkezik, úgy a többlet a normál 
számláján befektetés nélkül elhelyezésre kerül későbbi rendelkezés céljából. 

Amennyiben az Ügyfél a többletről másként kíván rendelkezni, kérjük válasszon az alábbi lehetőségek közül: 

 
A megbízás fedezetét az Ügyfél a ténylegesen beérkezett, magasabb összegre módosítja, és a megbízást ezen módosított 
összeggel adja meg (magánszemély esetén a TBSZ számlán, céges ügyfél / jogi személy esetén a normál számlán). 

 
Amennyiben az Ügyfél magánszemély, a többlet a TBSZ számláján, befektetés nélkül kerül nyilvántartásra a költségek 
fedezeteként. Ebben az esetben a többlet az lekötési idő végéig csak a teljes TBSZ számla feltörésével lesz hozzáférhető. 

Amennyiben az Ügyfél Társaságnál vezetett számlájára beérkezik legalább a fent megjelölt fedezet (vagy annál magasabb összeg), úgy 
a Társaság a fent megjelöltek szerint jár el, és az ezt követően beérkező újabb utalások már új befizetésnek minősülnek, és így nem 
vonhatóak a jelen STRATOS VIP szerződés hatálya alá. 
 

F. Amennyiben az Ügyfél Társaságnál vezetett számlájára a fent megjelölt összeg legalább 90%-a beérkezik, úgy a megbízás a 
ténylegesen beérkezett összeggel kerül végrehajtásra. 
A jelen megállapodás aláírását követő 30 napon belül beérkező összeg minősül a ténylegesen beérkezett összegnek, és ezen összeget 
veszi alapul a Társaság a fenti rendelkezés végrehajtásánál. A fenti rendelkezés ellenére a Társaság jogosult – de nem köteles – az Ügyfél 
által vállalt szerződéses összegnél alacsonyabb ténylegesen beérkezett összeg esetén a megbízást visszautasítani. A megbízás részleges 
vagy teljes visszautasításának jogát a Társaság saját belátása szerint gyakorolja, így az Ügyfél semmilyen igényt nem támaszthat a 
Társasággal szemben sem a megbízás visszautasítása, sem a visszautasítás elmaradása esetén. A megbízás teljesítésének megkezdéséig 
az Ügyfél is jogosult bármikor indoklás nélkül visszavonni megbízását a Társaság weboldalán közzétett hirdetmény szerinti módon. A 
Társaság akkor nem kezdi meg a végrehajtást, ha a szerződésben vállalt összeghez képest több mint 10% az eltérés. 

Amennyiben a fentiektől eltérőn kíván rendelkezni, kérjük jelölje az alábbiakban: 

 
Az Ügyfél a hiányzó összeget átutalja vagy befizeti a 3. pontban megjelölt számlára és annak hiánytalan beérkezéséig a 
megbízás végrehajtása felfüggesztésre kerül. 

 
3. A megbízás fedezetét az alábbi számlára szükséges átutalni vagy befizetni: 

számlavezető: Raiffeisen Bank Zrt. 

jogosult: QUANTIS Alpha Zrt. 

számlaszám: 1 2 0 0 1 0 0 8 - 0 1 3 7 1 4 3 8 - 0 0 2 0 0 0 0 7 
közlemény: A szerződés tetején található nyolcjegyű ÜGYFÉL-AZONOSÍTÓ, a STRATOS szó, 

továbbá magánszemély esetén „TBSZ” megjelölés (Pl. 12345678 STRATOS TBSZ) 
 

4. Az Ügyfél a befektetetési jegyek megvásárlását  

 

MAGÁNSZEMÉLY ÜGYFÉLKÉNT Tartós Befektetési Számlájára (továbbiakban: TBSZ) kéri. Amennyiben jelen szerződés aláírásának 
időpontjában az Ügyfél még nem rendelkezik a szerződés aláírásának naptári évében megnyitott TBSZ-szel a Társaságnál, úgy a Felek 
jelen megállapodás aláírásával egyúttal jelen szerződés aláírásának naptári évére vonatkozóan megkötik egymással a Társaság hatályos 
Üzletszabályzatának 3. számú mellékletének 9. pontját képező Tartós Befektetési Számlákra Vonatkozó Szerződést (TBSZ Szerződés) is 
a szerződés megkötésének napján hatályos tartalommal. Az Ügyfél kijelenti, hogy a nyilvánosan elérhető TBSZ Szerződés szövegét 
megismerte és elfogadja. Amennyiben az 5 éves lekötési időszak végéig az Ügyfél nem rendelkezik a lejáró számla egyenlegének 
átutalásáról, transzferálásáról, esetleg annak további lekötési nyilvántartásban tartásáról, úgy annak egyenlege az Ügyfél normál 
értékpapírszámlájára kerül átvezetésre, ahol az adózási szabályoknak megfelelően tetszőleges ideig tarthatja, azok terhére pedig vételi, 
eladási, utalási és transzfer megbízásokat adhat. 
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 CÉGES ÜGYFÉLKÉNT a normál számlájára kéri. 

 
5. A Társaság az Ügyfelet a mindenkor hatályos Díjjegyzék szerinti Agent nevű kedvezményes díjcsomagba sorolja be. Társaság jogosult – de nem 

köteles – bizonyos feltételek fennállása esetén az Ügyfelet ennél az Ügyfél számára kedvezőbb díjcsomagba átsorolni. Az Ügyfél kijelenti, hogy a 
hivatkozott díjcsomagot, különös tekintettel az adott díjcsomagon belül a QUANTIS STRATOS VIP termékre vonatkozó díjtételekre (kiemelten a 
szerződéskötési díjra, allokációs díjra, futamidő alatti kedvezményes befektetési jegy vételi díjra és a futamidőn túli befektetési jegy vételi díjra 
tekintettel) megismerte, és befektetési döntését ezt figyelembe véve hozta meg. A szerződéskötési díjra és az allokációs díjra vonatkozóan a jelen 
megállapodásban megadott befektetési jegy vétel végrehajtásának napján hatályos kondíciók az irányadóak.  
 

6. Az Ügyfél által választott futamidő, amely a felszámított szerződéskötési díjat, valamint a kedvezményes ügyletkötési időszakot határozza meg: 

 
3 év + gyűjtőév (TBSZ esetén a TBSZ-re vonatkozó szerződési feltételektől eltérően az Ügyfél nem kéri a lekötés meghosszabbítását 
a 3. lekötési év végén.) 

 5 év + gyűjtőév 

 
10 év + gyűjtőév (TBSZ esetén Ügyfél ezzel az utasításával megbízza a Társaságot, hogy ezzel ellentétes további rendelkezése 
hiányában a TBSZ egyenlegét az 5. lekötési évet követően újabb 5 éves lekötési időszakra tartsa lekötési nyilvántartásban.) 

 

Whole life – Az Ügyfél haláláig/jogutód nélküli megszűnéséig, vagy a szerződés felmondásáig jogosult a kedvezményes 
ügyletkötésre. TBSZ esetén az Ügyfél megbízza a Társaságot, hogy ezzel ellenétes további rendelkezéséig a TBSZ egyenlegét minden 
5. lekötési évet követően újabb 5 éves lekötési időszakra tartsa továbbra is lekötési nyilvántartásban. 

A futamidő végén a jelen szerződés tárgyát képező eszközök TBSZ-nek megfelelő kezelése automatikusan megszűnik. Az Ügyfél jogosult a 
választott futamidőtől eltérni, azonban ez az addig megfizetett díjait visszamenőlegesen nem érinti. 
 

7. Az Ügyfél a megbízási szerződés és a meghatározott összeg Társasághoz történő beérkezésének napján (eltérés esetén a későbbi napon) hatályos 
piaci áron történő befektetési jegy vásárlásra ad megbízást olyan módon, hogy a beérkezett összegből – levonva a mindenkor hatályos Díjjegyzék 
szerinti költségeket – az alább meghatározott megoszlás alapján maximálisan megvásárolható darabszámú befektetési jegy megvásárlását kéri. 
 

8. Az Ügyfél befektetési jegyek vásárlására ad megbízást 

 a Társaság által nyilvánosságra hozott QUANTIS Átmeneti HUF csomag arányai szerint. 

 a Társaság által nyilvánosságra hozott QUANTIS Megfontolt HUF csomag arányai szerint. 

 a Társaság által nyilvánosságra hozott QUANTIS Kiegyensúlyozott HUF csomag arányai szerint. 

 a Társaság által nyilvánosságra hozott QUANTIS Dinamikus HUF csomag arányai szerint. 

 a Társaság által nyilvánosságra hozott QUANTIS Részvénytúlsúlyos HUF csomag arányai szerint. 

 a Társaság által nyilvánosságra hozott QUANTIS 100% Aktív HUF csomag arányai szerint. 
 
Amennyiben az Ügyfél számára a Társaság szakemberei által összeállított, szakszerűen diverzifikált csomagok egyike sem megfelelő, úgy saját 
felelősségére és belátása szerint jogosult egyedi megoszlási arányt összeállítani az alábbiak szerint: 

Befektetési jegy (sorozat) ISIN kód Választott arány 

Concorde Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap HU0000701685 % 

Templeton Global Bond Fund (N Acc HUF) LU0517464813 % 

Aberdeen Diversified Growth Alapok Alapja (B) HU0000704549 % 

Concorde Hold Alapok Alapja HU0000710116 % 

Aegon Moneymaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap (A) HU0000703145 % 

Aegon Alfa Származtatott Befektetési Alap (A) HU0000703970 % 

Aegon Nemzetközi Részvény Befektetési Alap (A) HU0000702485 % 

Fidelity America Fund (A) LU0979392684 % 

Templeton Asian Growth Fund (N Acc HUF) LU0517465380 % 

Aberdeen Latin-Amerika Részvény Alapok Alapja (B) HU0000709209 % 

Concorde Részvény Befektetési Alap HU0000702022 % 

Amennyiben az Ügyfél egyedi portfoliót állít össze, úgy a fenti táblázatban feltüntetett százalékok összegének pontosan 100-nak kell lennie. Ettől 
eltérő összeg esetén a Társaság a megbízást visszautasítja. 
A jelen pontbeli csomagok és az egyedi összeállítás közül csak az egyik mező tölthető ki. Amennyiben több mező kerül kitöltésre, úgy a Társaság 
a megbízást visszautasítja. 
Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben olyan befektetési jegy jegyzésére adott megbízást, amelyre vonatkozóan az adott alap Kezelési 
Szabályzatában vagy az alapot kezelő Alapkezelő más szabályzatában valamilyen jegyzési minimum mennyiség/összeg van meghatározva, és az 
Ügyfél által leadott jegyzési megbízás nem éri el ezen minimum mennyiséget/összeget, úgy a Társaság a megbízását csak akkor tudja teljesíteni, 
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amikor az adott alapra vonatkozóan olyan mennyiségű/összegű – a Társaság más ügyfeleitől származó – jegyzési megbízás gyűlt össze, amely eléri 
ezt a minimum jegyzési mennyiséget/összeget. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a megfelelő mennyiségű/összegű megbízások beérkezésére a 
Társaságnak nincs befolyása, így a késedelmes teljesítésből eredő árfolyamváltozások miatti kárért a Társaság nem felelős, az az adott alap 
befektetési kockázatának része, amelyet az Ügyfél visel. Ugyanez vonatkozik arra az esetre, amikor eladás esetén minimum visszaváltási 
mennyiség/összeg került meghatározásra az Alap vagy az Alapkezelő által. 
 

9. Jelen megbízás papír alapú megbízásnak minősül, amelyet a Társaság legkorábban azon a kereskedési napon teljesít, amelyen mind a megbízás 
fedezetét biztosító pénzösszeg, mind a hiánytalanul kitöltött és az Ügyfél által aláírt eredeti dokumentum a Társaság rendelkezésére áll. Ez a nap 
a függő ügynök igénybevétele és az általa végzett adminisztratív folyamatok miatt mindenképpen későbbi időpont, mint jelen szerződés aláírása. 
 

10. Az Ügyfél a fenti megbízását a választott befektetési alapok tájékoztatójának, kezelési szabályzatának és kiemelt befektetői információinak 
tanulmányozását követően, az ezekben foglaltak ismeretében és elfogadásával adta meg. Az Ügyfél kijelenti, hogy a kiválasztott befektetési 
jegyeket a Táraság által készített reklámanyagok megismerése alapján saját maga választotta. A befektetési jegyek kiválasztása során – főként ha 
egyedileg jelölt meg megoszlási arányt  – nem kapott személyre szabott ajánlást. Az Ügyfél a szerződéskötési eljárás során vagy azt megelőzően 
nem kért, nem kapott és nem fogadott el befektetési tanácsot.  

Ügyfél aláírása (cég esetén cégszerű, bélyegzővel): A Társaságot a szerződéskötés során alkalmazottja függő ügynöke képviseli. 



 

Aláírás: 
 
 
 

Kelt (város és dátum): Függő ügynök felügyeleti kódja: Függő ügynök munkatársi száma: 

 
 
 

  

FONTOS FIGYELMEZTETÉS! Ügynöke pénzt nem vehet át és nem kezelhet. Ezért kérjük, ne adjon át készpénzt és átutalási megbízást 
számára. Kérjük, hogy a megbízásai teljesítéséhez szükséges pénzösszeget kizárólag ezen szerződés 3. pontjának megfelelően utalja át. 
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QUANTIS STRATOS VIP EUR SZERZŐDÉS 

Amely létrejött egyrészről 

Ügyfél neve/cégneve: 
 
 

Állandó lakcím/székhely: 
 
 

Ügyfél-azonosító:  

(továbbiakban: Ügyfél) másrészről: QUANTIS Alpha Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 01-10-047076, felügyeleti 

engedély: H-EN-III-1037/2012 (2012. június 12.), H-EN-III-56/2017, (2017. március 7.), továbbiakban: Társaság) között az alábbiak szerint. 

1. Az Ügyfél megbízza a Társaságot, hogy részére az alábbi feltételekkel befektetési jegyeket vásároljon. Jelen megállapodás szerinti megbízást az 
Ügyfél visszavonásig adja a Társaság részére.  
 

2. A megbízás Ügyfél által biztosítandó fedezete: . .  EUR, amelytől az alábbiak szerint eltérés lehetséges. 

Az Ügyfél nyilatkozatai arra az esetre, ha az előbb meghatározott összegtől eltérő összeg érkezik az Ügyfél Társaság által vezetett 
ügyfélszámlájára: 

A. Amennyiben az Ügyfél Társaságnál vezetett számlájára a fent megjelölt összegnél magasabb összeg érkezik, úgy a többlet a normál 
számláján befektetés nélkül elhelyezésre kerül későbbi rendelkezés céljából. 

Amennyiben az Ügyfél a többletről másként kíván rendelkezni, kérjük válasszon az alábbi lehetőségek közül: 

 
A megbízás fedezetét az Ügyfél a ténylegesen beérkezett, magasabb összegre módosítja, és a megbízást ezen módosított 
összeggel adja meg (magánszemély esetén a TBSZ számlán, céges ügyfél / jogi személy esetén a normál számlán). 

 
Amennyiben az Ügyfél magánszemély, a többlet a TBSZ számláján, befektetés nélkül kerül nyilvántartásra a költségek 
fedezeteként. Ebben az esetben a többlet az lekötési idő végéig csak a teljes TBSZ számla feltörésével lesz hozzáférhető. 

Amennyiben az Ügyfél Társaságnál vezetett számlájára beérkezik legalább a fent megjelölt fedezet (vagy annál magasabb összeg), úgy 
a Társaság a fent megjelöltek szerint jár el, és az ezt követően beérkező újabb utalások már új befizetésnek minősülnek, és így nem 
vonhatóak a jelen STRATOS VIP szerződés hatálya alá. 
 

G. Amennyiben az Ügyfél Társaságnál vezetett számlájára a fent megjelölt összeg legalább 90%-a beérkezik, úgy a megbízás a 
ténylegesen beérkezett összeggel kerül végrehajtásra. 
A jelen megállapodás aláírását követő 30 napon belül beérkező összeg minősül a ténylegesen beérkezett összegnek, és ezen összeget 
veszi alapul a Társaság a fenti rendelkezés végrehajtásánál. A fenti rendelkezés ellenére a Társaság jogosult – de nem köteles – az Ügyfél 
által vállalt szerződéses összegnél alacsonyabb ténylegesen beérkezett összeg esetén a megbízást visszautasítani. A megbízás részleges 
vagy teljes visszautasításának jogát a Társaság saját belátása szerint gyakorolja, így az Ügyfél semmilyen igényt nem támaszthat a 
Társasággal szemben sem a megbízás visszautasítása, sem a visszautasítás elmaradása esetén. A megbízás teljesítésének megkezdéséig 
az Ügyfél is jogosult bármikor indoklás nélkül visszavonni megbízását a Társaság weboldalán közzétett hirdetmény szerinti módon. A 
Társaság akkor nem kezdi meg a végrehajtást, ha a szerződésben vállalt összeghez képest több mint 10% az eltérés. 

Amennyiben a fentiektől eltérőn kíván rendelkezni, kérjük jelölje az alábbiakban: 

 
Az Ügyfél a hiányzó összeget átutalja vagy befizeti a 3. pontban megjelölt számlára és annak hiánytalan beérkezéséig a 
megbízás végrehajtása felfüggesztésre kerül. 

 
3. A megbízás fedezetét az alábbi számlára szükséges átutalni vagy befizetni: 

számlavezető: Raiffeisen Bank Zrt. 

jogosult: QUANTIS Alpha Zrt. 

számlaszám: HU30 1200 1008 0137 1438 0040 0001 
SWIFT kód UBRTHUHB 
közlemény: A szerződés tetején található nyolcjegyű ÜGYFÉL-AZONOSÍTÓ a STRATOS szó, 

továbbá magánszemély esetén TBSZ megjelölés (Pl. 12345678 STRATOS TBSZ) 
 

4. Az Ügyfél a befektetetési jegyek megvásárlását  

 

MAGÁNSZEMÉLY ÜGYFÉLKÉNT Tartós Befektetési Számlájára (továbbiakban: TBSZ) kéri. Amennyiben jelen szerződés aláírásának 
időpontjában az Ügyfél még nem rendelkezik a szerződés aláírásának naptári évében megnyitott TBSZ-szel a Társaságnál, úgy a Felek 
jelen megállapodás aláírásával egyúttal jelen szerződés aláírásának naptári évére vonatkozóan megkötik egymással a Társaság hatályos 
Üzletszabályzatának 3. számú mellékletének 9. pontját képező Tartós Befektetési Számlákra Vonatkozó Szerződést (TBSZ Szerződés) is 
a szerződés megkötésének napján hatályos tartalommal. Az Ügyfél kijelenti, hogy a nyilvánosan elérhető TBSZ Szerződés szövegét 
megismerte és elfogadja. Amennyiben az 5 éves lekötési időszak végéig az Ügyfél nem rendelkezik a lejáró számla egyenlegének 
átutalásáról, transzferálásáról, esetleg annak további lekötési nyilvántartásban tartásáról, úgy annak egyenlege az Ügyfél normál 
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értékpapírszámlájára kerül átvezetésre, ahol az adózási szabályoknak megfelelően tetszőleges ideig tarthatja, azok terhére pedig vételi, 
eladási, utalási és transzfer megbízásokat adhat. 

 CÉGES ÜGYFÉLKÉNT a normál számlájára kéri. 

 
5. A Társaság az Ügyfelet a mindenkor hatályos Díjjegyzék szerinti Agent nevű kedvezményes díjcsomagba sorolja be. Társaság jogosult – de nem 

köteles – bizonyos feltételek fennállása esetén az Ügyfelet ennél az Ügyfél számára kedvezőbb díjcsomagba átsorolni. Az Ügyfél kijelenti, hogy a 
hivatkozott díjcsomagot, különös tekintettel az adott díjcsomagon belül a QUANTIS STRATOS VIP termékre vonatkozó díjtételekre (kiemelten a 
szerződéskötési díjra, allokációs díjra, futamidő alatti kedvezményes befektetési jegy vételi díjra és a futamidőn túli befektetési jegy vételi díjra 
tekintettel) megismerte, és befektetési döntését ezt figyelembe véve hozta meg. A szerződéskötési díjra és az allokációs díjra vonatkozóan a jelen 
megállapodásban megadott befektetési jegy vétel végrehajtásának napján hatályos kondíciók az irányadóak.  

 
6. Az Ügyfél által választott futamidő, amely a felszámított szerződéskötési díjat, valamint a kedvezményes ügyletkötési időszakot határozza meg: 

 
3 év + gyűjtőév (TBSZ esetén a TBSZ-re vonatkozó szerződési feltételektől eltérően az Ügyfél nem kéri a lekötés meghosszabbítását 
a 3. lekötési év végén.) 

 5 év + gyűjtőév 

 
10 év + gyűjtőév (TBSZ esetén Ügyfél ezzel az utasításával megbízza a Társaságot, hogy ezzel ellentétes további rendelkezése 
hiányában a TBSZ egyenlegét az 5. lekötési évet követően újabb 5 éves lekötési időszakra tartsa lekötési nyilvántartásban.) 

 

Whole life – Az Ügyfél haláláig/jogutód nélküli megszűnéséig, vagy a szerződés felmondásáig jogosult a kedvezményes 
ügyletkötésre. TBSZ esetén az Ügyfél megbízza a Társaságot, hogy ezzel ellenétes további rendelkezéséig a TBSZ egyenlegét minden 
5. lekötési évet követően újabb 5 éves lekötési időszakra tartsa továbbra is lekötési nyilvántartásban. 

A futamidő végén a jelen szerződés tárgyát képező eszközök TBSZ-nek megfelelő kezelése automatikusan megszűnik. Az Ügyfél jogosult a 
választott futamidőtől eltérni, azonban ez az addig megfizetett díjait visszamenőlegesen nem érinti. 
 

7. Az Ügyfél a megbízási szerződés és a meghatározott összeg Társasághoz történő beérkezésének napján (eltérés esetén a későbbi napon) hatályos 
piaci áron történő befektetési jegy vásárlásra ad megbízást olyan módon, hogy a beérkezett összegből – levonva a mindenkor hatályos Díjjegyzék 
szerinti költségeket – az alább meghatározott megoszlás alapján maximálisan megvásárolható darabszámú befektetési jegy megvásárlását kéri. 
 
 

8. Az Ügyfél befektetési jegyek vásárlására ad megbízást 

 a Társaság által nyilvánosságra hozott QUANTIS Átmeneti EUR csomag arányai szerint. 

 a Társaság által nyilvánosságra hozott QUANTIS Megfontolt EUR csomag arányai szerint. 

 a Társaság által nyilvánosságra hozott QUANTIS Kiegyensúlyozott EUR csomag arányai szerint. 

 a Társaság által nyilvánosságra hozott QUANTIS Dinamikus EUR csomag arányai szerint. 

 a Társaság által nyilvánosságra hozott QUANTIS Részvénytúlsúlyos EUR csomag arányai szerint. 

 a Társaság által nyilvánosságra hozott QUANTIS 100% Aktív EUR csomag arányai szerint. 
 
Amennyiben az Ügyfél számára a Társaság szakemberei által összeállított, szakszerűen diverzifikált csomagok egyike sem megfelelő, úgy saját 
felelősségére és belátása szerint jogosult egyedi megoszlási arányt összeállítani az alábbiak szerint: 

Befektetési jegy (sorozat) ISIN kód Választott arány 

Aberdeen Global II - Euro Short Term Bond Fund (A 2 Acc) LU0513839588 % 

Templeton Global Bond Fund (N Aacc EUR) LU0260870588 % 

JPMorgan Global Income Fund (D Acc EUR) LU0740858492 % 

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (N Acc EUR-H1) LU1093757489 % 

JPMorgan Systematic Alpha Fund (A Acc EUR) LU0406668003 % 

Concorde Hold Euro Alapok Alapja HU0000712252 % 

JPMorgan Global Dynamic Fund (D Acc EUR) LU0159041358 % 

Templeton Emerging Markets Fund (N Acc EUR) LU0188151921 % 

JPMorgan Pacific Equity Fund (D Acc EUR) LU0217390656 % 

Aberdeen Global - Eastern European Equity Fund (S 2 Acc) LU0505785005 % 

JPMorgan Latin America Equity Fund (D Acc EUR) LU0522352862 % 

Amennyiben az Ügyfél egyedi portfoliót állít össze, úgy a fenti táblázatban feltüntetett százalékok összegének pontosan 100-nak kell lennie. Ettől 
eltérő összeg esetén a Társaság a megbízást visszautasítja. 
A jelen pontbeli csomagok és az egyedi összeállítás közül csak az egyik mező tölthető ki. Amennyiben több mező kerül kitöltésre, úgy a Társaság 
a megbízást visszautasítja. 
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Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben olyan befektetési jegy jegyzésére adott megbízást, amelyre vonatkozóan az adott alap Kezelési 
Szabályzatában vagy az alapot kezelő Alapkezelő más szabályzatában valamilyen jegyzési minimum mennyiség/összeg van meghatározva, és az 
Ügyfél által leadott jegyzési megbízás nem éri el ezen minimum mennyiséget/összeget, úgy a Társaság a megbízását csak akkor tudja teljesíteni, 
amikor az adott alapra vonatkozóan olyan mennyiségű/összegű – a Társaság más ügyfeleitől származó – jegyzési megbízás gyűlt össze, amely eléri 
ezt a minimum jegyzési mennyiséget/összeget. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a megfelelő mennyiségű/összegű megbízások beérkezésére a 
Társaságnak nincs befolyása, így a késedelmes teljesítésből eredő árfolyamváltozások miatti kárért a Társaság nem felelős, az az adott alap 
befektetési kockázatának része, amelyet az Ügyfél visel. Ugyanez vonatkozik arra az esetre, amikor eladás esetén minimum visszaváltási 
mennyiség/összeg került meghatározásra az Alap vagy az Alapkezelő által. 
 

9. Jelen megbízás papír alapú megbízásnak minősül, amelyet a Társaság legkorábban azon a kereskedési napon teljesít, amelyen mind a megbízás 
fedezetét biztosító pénzösszeg, mind a hiánytalanul kitöltött és az Ügyfél által aláírt eredeti dokumentum a Társaság rendelkezésére áll. Ez a nap 
a függő ügynök igénybevétele és az általa végzett adminisztratív folyamatok miatt mindenképpen későbbi időpont, mint jelen szerződés aláírása. 
 

10. Az Ügyfél a fenti megbízását a választott befektetési alapok tájékoztatójának, kezelési szabályzatának és kiemelt befektetői információinak 
tanulmányozását követően, az ezekben foglaltak ismeretében és elfogadásával adta meg. Az Ügyfél kijelenti, hogy a kiválasztott befektetési 
jegyeket a Táraság által készített reklámanyagok megismerése alapján saját maga választotta. A befektetési jegyek kiválasztása során – főként 
ha egyedileg jelölt meg megoszlási arányt  – nem kapott személyre szabott ajánlást. Az Ügyfél a szerződéskötési eljárás során vagy azt 
megelőzően nem kért, nem kapott és nem fogadott el befektetési tanácsot.  

Ügyfél aláírása (cég esetén cégszerű, bélyegzővel): A Társaságot a szerződéskötés során alkalmazottja függő ügynöke képviseli. 



 

Aláírás: 
 
 
 

Kelt (város és dátum): Függő ügynök felügyeleti kódja: Függő ügynök munkatársi száma: 

 
 
 

  

FONTOS FIGYELMEZTETÉS! Ügynöke pénzt nem vehet át és nem kezelhet. Ezért kérjük, ne adjon át készpénzt és átutalási megbízást 
számára. Kérjük, hogy a megbízásai teljesítéséhez szükséges pénzösszeget kizárólag ezen szerződés 3. pontjának megfelelően utalja 

át.
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Ügyfél-azonosító:  

DÍJCSOMAGRA VONATKOZÓ MEGÁLLAPODÁS 

Amely létrejött egyrészről 

Ügyfél neve/cégneve: 
 
 

állandó lakcím/székhely: 
 
 

(továbbiakban: Ügyfél) másrészről: QUANTIS Alpha Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 01-10-047076, működési 

engedély: H-EN-III-1037/2012 (2012. június 12.), H-EN-III-56/2017, (2017. március 7.), továbbiakban: Társaság) között az alábbiak szerint. 

 
1. A Felek megállapodnak abban, hogy a közöttük fennálló szerződéses viszonyban a Társaság Üzletszabályzatát képező mindenkor hatályos 

Díjjegyzék szerinti alábbi díjcsomag kondíciói alkalmazandók: 
 
________________________________________________________________________________________ 
 (A fent megjelölt díjcsomag a továbbiakban: Díjcsomag.) 
 

2. A Felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodás olyan egyedi megállapodásnak minősül, amely minden közöttük fennálló egyéb 
megállapodásban, szerződésben vagy korábbi, azonos tartalmú megállapodásban meghatározott egyéb, díjfizetésre vagy díjcsomagba való 
besorolásra vonatkozó megállapodást hatályon kívül helyez. 
 

3. Az Ügyfél kijelenti, hogy megfelel a Díjcsomag Díjjegyzékben meghatározott feltételeinek, és ezen feltételeknek való megfelelését a jövőben is 
biztosítja. 
 

4. Amennyiben az Ügyfél már nem felel meg a Díjcsomag Díjjegyzékben meghatározott feltételeinek, úgy a Társaság erről írásban értesíti őt, és 
határidő tűzésével felhívja őt a feltétel teljesítésére. Amennyiben a Társaság által kitűzött határidő eredménytelenül telik el, a Társaság jogosult 
– de nem köteles – az Ügyfelet átsorolni másik díjcsomagba. Az előzetes értesítésben a Társaság közli az Ügyféllel az összes olyan díjcsomagot, 
amely feltételeinek az Ügyfél megfelel, és megjelöli közülük azt, amely véleménye szerint az Ügyfél részére a legkedvezőbb. Amennyiben az Ügyfél 
nem ért egyet a Társaság javaslatával, úgy a kitűzött határidőig jelezheti a Társaság felé, hogy a lehetőségként felajánlott díjcsomagok közül 
melyikbe történő átsorolását kéri. Amennyiben az Ügyfél ilyen visszajelzéssel élt, úgy a Társaság kizárólag ezen választott díjcsomagba jogosult 
átsorolni az Ügyfelet. Amennyiben az Ügyfél egyetért a Társaság javaslatával, vagy arra vonatkozóan a határidőig visszajelzéssel nem élt, úgy a 
Társaság az Ügyfelet az általa javasolt díjcsomagba sorolhatja át. 
 

5. Amennyiben az Ügyfél a későbbiekben a jelen megállapodásban megjelölt Díjcsomagnál kedvezőbb feltételű díjcsomag feltételeinek is megfelel, 
úgy mind az Ügyfél, mind a Társaság jogosult kezdeményezni az Ügyfél ezen kedvezőbb díjcsomagba történő átsorolását. A kedvezőbb 
díjcsomagba történő átsorolás a két fél írásbeli megállapodása útján történhet. 

 
 
 
 

Ügyfél aláírása (cég esetén cégszerű, bélyegzővel) A Társaságot a szerződéskötés során alkalmazottja képviseli. 



 

aláírás: 
 
 
 

Dátum:   
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4.SZ. MELLÉKLET VÉGREHAJTÁSI POLITIKA ÉS ALLOKÁCIÓS SZABÁLYZAT 

 

1. ELŐZMÉNYEK ÉS A VÉGREHAJTÁSI POLITIKA CÉLJA  

 
1.1. A QUANTIS Alpha Befektetési Zrt. (székhelye: 1068 Budapest, Benczúr utca 44.) (a 

továbbiakban: Társaság) mint a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, 
valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a 
továbbiakban: Bszt.) szerinti befektetési vállalkozás kötelessége, hogy tisztességesen, 
méltányosan és szakmai hozzáértéssel, valamint az ügyfelek érdekének megfelelően lássa el 
feladatát.  

 
1.2. A Társaság kötelessége továbbá, hogy mindent megtegyen annak érdekében, hogy az ügyfél 

számára a legkedvezőbb ügyleteket kösse meg harmadik személyekkel. A partnerek 
kiválasztására irányadó szabályok a legkedvezőbb végrehajtás követelményének szem előtt 
tartásával kerültek meghatározásra.  

 
1.3. A végrehajtási politika és allokációs szabályzat célja, hogy megfelelően szabályozza a partnerek 

kiválasztásának folyamatát, valamint az ügyfeleket megillető pénzeszközök és pénzügyi 
eszközök allokálását. Ez hivatott biztosítani a Társaság ügyfelei részére a lehető legkedvezőbb 
feltételeket a pénzügyi eszközökkel végzett ügyletek végrehajtása során. 

 
1.4. A Társaság az ügyfél megbízását az ügyfél számára legkedvezőbb módon akkor hajtja végre, ha 

a végrehajtásra a Bszt.-nek megfelelően kialakított végrehajtási politika és allokációs 
szabályzat szerint kerül sor. 

2. A VÉGREHAJTÁSI POLITIKA ÉS ALLOKÁCIÓS SZABÁLYZAT HATÁLYA 

2.1. A Társaság a végrehajtási politikát és allokációs szabályzatot az általa végzett valamennyi 
befektetési szolgáltatási tevékenység, valamint kiegészítő szolgáltatási tevékenység során 
alkalmazza.  

 
2.2. A végrehajtási politika és allokációs szabályzat hatálya kiterjed a Társaságra és a Társaság által 

az ügyfelek számára nyújtott, a fenti 2.1. pont szerinti szolgáltatásokra. 
 
2.3. A legkedvezőbb végrehajtás elve nem vonatkozik  

▪ az egyedi jellemzőkkel rendelkező pénzügyi eszközökre,  
▪ az ügyfél speciális igényei szerint az ügyfél javára kialakításra kerülő pénzügyi 

eszközökre, vagy  
▪ amikor a Társaság által bonyolított ügylet kizárólag egy teljesítési helyhez köthető, illetve 
▪ amennyiben az ügyfél utasítást ad a Társaság részére (az alábbi 4. fejezet szerint). 

3. A LEGKEDVEZŐBB VÉGREHAJTÁS MÉRLEGELÉSÉNEK SZEMPONTRENDSZERE 

3.1. A Társaság az ügyfél számára legkedvezőbb végrehajtás során az alábbi szempontokat 
mérlegeli: 

 
▪ a megbízás nagyságrendje, volumene, 
▪ a megbízás tárgyát képező pénzügyi eszköz ára (nettó ár) és jellemzői, 
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▪ a megbízás költsége (jutalékok, díjak), 
▪ a megbízás végrehajtásának időszükséglete, 
▪ a megbízás végrehajtásának, teljesítésének valószínűsége. 

 
3.2. A Társaság a 3.1. pontban felsorolt tényezők fontosságának meghatározásánál a következő 

szempontokat vizsgálja: 
▪ a megbízás tárgyát képező pénzügyi eszköz tulajdonságait, 
▪ a megbízás természetét, 
▪ az ügyfél minősítését, vagyis hogy lakossági ügyfél, szakmai ügyfél vagy elfogadható 

partner adta a megbízást, 
▪ azon végrehajtási helyszín (például szabályozott piac, multilaterális kereskedési 

rendszer, rendszeres internalizáló, árjegyző vagy egyéb más, a likviditás biztosítására 
létrejött személy vagy szervezet illetve ezekhez hasonló funkciót ellátó harmadik 
országbeli személy vagy szervezet) tulajdonságait, amelyekhez a megbízás továbbítható. 

 
3.3. Ha a Társaság lakossági ügyfél megbízását hajtja végre, akkor minden, az ügyfelet terhelő 

költséget figyelembe vesz a 3.1. és 3.2. pontban meghatározott, az ügyfél számára 
legkedvezőbb végrehajtási lehetőség megállapításakor. 

 
3.4. Az ügyfél számára legkedvezőbb végrehajtási lehetőség megállapítására vonatkozó vizsgálat 

során, ha a megbízás több, a Társaság végrehajtási politikájában felsorolt végrehajtási 
helyszínen is teljesíthető, akkor a Társaság az összehasonlításban figyelembe veszi az egyes 
végrehajtási helyszínekhez kapcsolódó saját jutalékait és egyéb, a végrehajtással összefüggő 
költségeit is. 
 

3.5. A végrehajtás helyszínei az alábbiak lehetnek: 
 

▪ tőzsdén kívüli (OTC) végrehajtás, 
▪ multilaterális kereskedelmi rendszer vagy rendszeres internalizáló, 
▪ árjegyző, vagy egyéb más, a likviditás biztosítására létrejött személy vagy szervezet 
▪ . 

 
3.6. A Társaság a megbízások végrehajtásához olyan, általa nyilvántartott partnereket vesz 

igénybe, amelyek a Társaság által megállapított limittel rendelkeznek, hatósági felügyelet alatt 
állnak és a Társaság által támasztott követelményeknek megfelelnek. A Társaság nyilvántartást 
vezet azokról a partnerekről, akikkel kereskedést végezhet, illetve akik ügyfélmegbízásokat 
teljesíthetnek (jóváhagyott partnerlista). A jóváhagyott partnerek listája, a partnerek 
értékelésének elvei a jelen végrehajtási politika és allokációs szabályzat 1. számú 
mellékletében található. A Társaság kizárólag a jóváhagyott partnereknek adhat megbízást. 

 
3.7. Egy adott megbízás során, az ügyfél számára legkedvezőbb végrehajtás kiválasztása során 

lakossági ügyfeleknél elsődlegesen az ár és a költségek képezik a meghatározó  
tényezőt, míg szakmai ügyfelek vagy elfogadható partnerek esetén az időszükséglet és a 
teljesítési valószínűség súlya nagyobb. A Társaság mindazonáltal több szempont figyelembe 
vételével mérlegeli a fenti 3.1.-3.4. pontokban felsoroltakat és annak alapján dönt a konkrét 
végrehajtási helyszínről.  

 
3.8. Amennyiben a Társaság érdekkörén kívül álló események felmerülésekor (például a 

kereskedési rendszer meghibásodása, a távközlési vonalak túlterheltsége stb.) a Társaságnak 
nincs lehetősége a legkedvezőbb végrehajtás elve alapján meghozott döntése szerint 



112 
 

A QUANTIS Alpha Befektetési Zrt. üzletszabályzata 
szab1000-V016 

QUANTIS Alpha Befektetési Zrt. 

 
 

végrehajtani az ügyfél megbízását, a Társaság ezekben az esetekben is törekszik arra, hogy a 
körülményekhez képest a legelőnyösebb módon hajtsa végre az ügyfél megbízását. 

 
3.9. A Társaság a szabályozott piacon nem forgalmazott (kereskedett) pénzügyi eszközök esetén a 

végrehajtási hely kiválasztásakor, ha erre mód van, akkor több partner ajánlatát bekéri, és az 
ár illetve költségek függvényében dönt a megbízásról. Amennyiben a kereskedés gyorsasága 
több ajánlat bekérését nem teszi lehetővé, úgy olyan végrehajtási hely kerül kiválasztásra, 
amely az adott értékpapírra vonatkozóan árat tud jegyezni. 

 

4. AZ ÜGYFÉL UTASÍTÁSA 

4.1. Az ügyfél jogosult utasítást adni a megbízás végrehajtási politikától eltérő végrehajtására.  
 
4.2. Az ügyfél utasítása megakadályozhatja a Társaságot abban, hogy az ügyfél számára 

legkedvezőbb eredményt érje el végrehajtás során. Az ügyfél fentiek szerinti utasításával 
átvállalja azt a felelősséget, hogy a megbízás a legkedvezőbb végrehajtás elve szerint kerül 
végrehajtásra.   

 
4.3. A Társaság az ügyfél kérésére köteles ésszerű időn belül bemutatni, hogy az ügyfél megbízása 

a végrehajtási politika szerint került teljesítésre. 
 

5.  ALLOKÁCIÓ ÉS MEGBÍZÁSOK ÖSSZEVONT TELJESÍTÉSE  

5.1. A megbízás végrehajtásakor a Társaság az Ügyfél megbízását jelen politikának és az 
Üzletszabályzatnak megfelelően rögzíti és allokálja.  

 
5.2. A megbízásokat a Társaság - azok jellegétől függően - elektronikus nyilvántartási rendszerében 

(Társaság által használt nyilvántartási rendszer) rögzíti vagy a felvett megbízásokról papír alapú 
kötjegyet állít ki.  

 
5.3. A Társaság a piaci áras megbízásokat – a szükséges mérlegelés lefolytatása után – azonnal 

végrehajtja, feltéve, hogy az Ügyfél eltérően nem rendelkezik. Amennyiben a megbízás 
végrehajtása akadályba ütközik, a Társaság haladéktalanul tájékoztatja a megbízást adó 
ügyfelet.  

 
5.4. A Társaság jogosult a megbízás végrehajtását késleltetni, amennyiben azt az aktuális piaci 

feltételek között nem lehet végrehajtani, valamint ha a késleltetés hiányában az Ügyfél érdekei 
sérülnének.  

 
5.5. Szabályozott piacra bevezetett részvényre adott limitáras megbízás felvétele esetén, amennyiben 

annak azonnali végrehajtása nem lehetséges és az Ügyfél eltérően nem rendelkezett, a 
Társaság a megbízást haladéktalanul nyilvánosságra hozza oly módon, hogy az más piaci 
szereplők számára könnyen hozzáférhető legyen. Különböző feltételű megbízásokat a Társaság 
a megbízások beérkezésének sorrendjében teljesíti.  

 
5.6. A Társaság nem köteles az 5.4. pont szerinti eljárásra, ha az Ügyfél által adott megbízás az adott 

végrehajtási helyszínen az Európai Bizottság 1287/2006/EK rendeletének 20. cikke alapján 
nagy méretűnek minősül. Egy ügylet nagyméretűnek számít a szokásos piaci nagyságrendhez 
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képest, ha ugyanakkora vagy nagyobb, mint a jelen pontban szereplő minimális megbízási 
méret:  

 

A szokásos piaci nagyságrendhez képest nagyméretű megbízások (euro) 
     

 
Az átlagos 
napi forgalom 
(ÁNF) szerinti 
osztályok  

ÁNF  
< 500 000  

500 000  
≤ ÁNF <  
1 000 000  

1 000 000  
≤ ÁNF <  
25 000 000  

25 000 000  
≤ ÁNF <  
50 000 000  

ÁNF ≥ 50 000 
000  

A szokásos 
piaci nagyság- 
rendhez 
képest 
nagyméretűne
k minősülő 
megbízások 
minimális 
mérete  

50 000  100 000  250 000  400 000  500 000  

 
 
5.7. Azonos pénzügyi eszközre vonatkozó, azonos irányú és árú megbízások összevontan is 

teljesíthetőek. A Társaság az egy kereskedési napon jegyzett vagy visszaváltott, ugyanazon 
befektetési jegyekre vonatkozó megbízásokat összevontan továbbítja az alapkezelő részére. 

 
5.8.  A Társaság a teljesített megbízásokat a megbízások beérkezésének sorrendjében allokálja.  
 
5.9. A Társaság a részleges végrehajtás során is érvényesíti az Ügyfelek egyenlő bánásmódjának 

követelményét.  
 
 
5.10. Az allokáció ellenőrzését a belső ellenőr végzi a Társaság nyilvántartási rendszere, valamint a 

rendelkezésre álló kötjegyek és kötéslisták alapján.  
 
5.11. A több kereskedési egységben végrehajtott megbízás a nyilvántartási rendszerben súlyozott 

átlagáron számolva, egyetlen kereskedési tételként kerül lekönyvelésre. A megbízás 
végrehajtásának feltüntetett időpontja a legkésőbb teljesült kötés időpontjával azonos.  

 

 

6.  A VÉGREHAJTÁSI POLITIKA ÉS ALLOKÁCIÓS SZABÁLYZAT FELÜLVIZSGÁLATA 

6.1. A Társaság folyamatosan figyelemmel kíséri, és legalább évente egyszer értékeli a végrehajtási 
politikában és allokációs szabályzatban foglaltakat, és haladéktalanul kezdeményezi az 
esetlegesen tapasztalt hiányosságok javítását.  

 
6.2. A jelen végrehajtási politika a Társaság Üzletszabályzatának mellékletét képezi, a végrehajtási 

politikában nem szabályozott kérdésekben a Társaság Üzletszabályzatának rendelkezési 
irányadók. 
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Budapest, 2017. ***. 
 
 

QUANTIS Alpha Befektetési Zrt. 
 
 
 

________________________ 
Baróti Viktor 
vezérigazgató 

 
 
1. számú Melléklet: A jóváhagyott partnerek listája, a partnerek értékelésének elvei 
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1. számú melléklet 
 
A jóváhagyott partnerek listája, a partnerek értékelésének elvei 
 
I. A jóváhagyott partnerek listája 
 
1. A Társaság jóváhagyott partnereinek listájáról a front office vezető folyamatos nyilvántartást 

vezet.  
 
2. A jóváhagyott partnerek listája tartalmazza, hogy az adott partnerrel milyen típusú 

tranzakciókra vonatkozó szerződést kötött a Társaság és meghatározza, hogy a Társaság mely 
partnerekkel szerződhet. 

 
3. A jóváhagyott partnerek listája a következők szerint épül fel: 
 

Jóváhagyott partner 
elnevezése Hitelpapírok  

Részesedési 
értékpapírok  

Kollektív befektetési 
értékpapírok 

Deviza 

Raiffeisen Bank Zrt.   

Vételük és 
visszaváltásuk az adott 
kollektív befektetési 
forma 
tájékoztatójában 
illetve kezelési 
szabályzatában 
feltüntetett 
forgalmazókon 
keresztül történik. 

X 

 
II. A partnerek értékelésének elvei 
 
1. A Társaság összeállítja a jóváhagyott partnerek listáját, az e körön kívül eső társaságokkal nem 

köt szerződést.  
 
2. Az új partner felvételét a partner értékelése előzi meg. Új partner felvétele a front office vezető 

javaslata, a back office vezető és a compliance officer jóváhagyása után az Igazgatótanács 
döntése alapján, történik meg, amelyről a vezérigazgatót tájékoztatják. A vezérigazgató az új 
partner felvételét megtilthatja. 

 
3. Amennyiben a back office vezető a kiválasztott partnerrel kapcsolatban elszámolási 

problémákat észlel úgy az adott partnerrel való üzletkötés jogát 1 hónapra felfüggesztheti és 
erről a vezérigazgatót előzetesen értesíti. Az adott partnerrel történő üzletkötés felfüggesztése 
nem érinti a már meglévő pozíciók zárására irányuló ügyleteket.  

 
4. A Társaság a jóváhagyott partnerek listáját szükség szerint, évente azonban legalább egyszer 

felülvizsgálja. 
 
5. A jóváhagyott partnerek és a lehetséges új partnerek minősítését a kockázatkezelő készíti elő 

az alábbi szempontok alapján: 
- tulajdonosi szerkezet, 
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- tőkeellátottság 
- nemzetközi minősítő cégek értékelése 
- a megbízások végrehajtásának minősége, 
- a jutalékok, díjak nagysága, 
- az elemzések minősége, 
- a back office szolgáltatások színvonala (teljesítések pontossága, megbízhatósága, 

határidők betartása). 
 
6. A Társaság kizárólag a jóváhagyott partnerek listáján lévő cégekkel kereskedhetnek illetve 

kizárólag ezen cégeknek adhat megbízást.  
 
7. Adott üzletkötésnél a partnercég kiválasztásakor érvényesül a „legkedvezőbb végrehajtás 

elve”, amely során a „legkedvezőbb ár”, a „legkedvezőbb költség” és a megbízás végrehajtása 
időigényének figyelembevételével kerül sor az üzletkötésre. 

 
8. A Társaság a jóváhagyott partnerekkel lehetőség szerint keretszerződést köt, amely 

meghatározza a két fél együttműködésének módját. 
 
9. Az új partnernél (ide értve a Társaság számlavezető bankján kívüli bármely további lehetséges 

számlavezetőt is) történő fizetési, pénzforgalmi, értékpapír- és bármely más (akár technikai) 
számla megnyitáshoz vezérigazgatói határozat szükséges. 
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5.SZ. MELLÉKLET ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA 

 

1. ELŐZMÉNYEK 

 
Az Európai Unió vonatkozó irányelve1, valamint az implementálására kiadott, a befektetési 
vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek 
szabályairól szóló a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) kötelezettséget teremt az esetlegesen felmerülő 
érdekkonfliktusok, összeférhetetlenségek azonosítására, felügyeletére és megoldására. 
 
A QUANTIS Alpha Befektetési Zrt. (székhelye: 1068 Budapest, Benczúr utca 44.) (a továbbiakban: 
Társaság) e kötelezettségnek eleget téve a jelen dokumentumban foglalja össze és szabályozza a 
szervezetén belül, illetve kívül esetlegesen felmerülő, az ügyfeleket érintő érdekkonfliktusokat és azok 
megszüntetésére, valamint megelőzésére szolgáló megoldásokat. 

2. AZ ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA CÉLJA ÉS HATÁLYA 

Az összeférhetetlenségi politika célja a Társaság prudens működésének biztosítása, azon körülmények 
felmerülésének azonosítása és megakadályozása, melyek a Társaság üzleti tevékenységei során 
nyújtott szolgáltatások kapcsán hátrányos érdek-összeütközéshez vezethetnek, ezáltal az ügyfélre 
nézve hátrányos következménnyel járhatnak. 
 
A Társaság a szervezetére és működésére vonatkozó szabályok között az összeférhetetlenségi 
politikával is biztosítja az ügyfelekkel való szakszerű és tisztességes kapcsolatrendszert, az ügyfelek 
hátrányos megkülönböztetésének megelőzését, a reputációs kockázat csökkentését.  
 
Az összeférhetetlenségi politika kiterjed a Társaságra, az általa nyújtott befektetési és kiegészítő 
szolgáltatásokra, a Társaság ügyfeleire, vezető állású személyeire, alkalmazottaira, valamint a 
Társasággal munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló, a Társaság részére kiszervezett tevékenységet 
végző személyekre, szervezetekre és alkalmazottaira, a Társaság részére közvetítői tevékenységet 
végzőre, vezető állású személyeire és alkalmazottaira, továbbá a Társasággal ellenőrző befolyás révén 
kapcsolatban álló személyre. 

3. ALAPELVEK 

3.1. A Társaság mindent ésszerű lépést megtesz annak megelőzése érdekében, hogy az 
összeférhetetlenség hátrányosan érintse ügyfeleinek érdekeit. 

 
3.2. A Társaság köteles minden olyan összeférhetetlenség azonosítására, amely a Társaság, a 

vezetői, alkalmazottai, meghatalmazottai vagy bármely, a Társasághoz ellenőrzés révén 
közvetlenül vagy közvetetten kapcsolódó személy, illetve ügyfelei, vagy valamely ügyfele és 
egy másik ügyfele között a befektetési és kiegészítő szolgáltatások nyújtása során felmerülhet. 

 
3.3. A Társaságra, mint befektetési vállalkozásra a Bszt. alapján törvényi összeférhetetlenségi 

rendelkezések irányadók.  
 

                                            
1  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2004. április 21-i 2004/39/EK IRÁNYELVE a pénzügyi eszközök piacairól, a 85/611/EGK, és 

a 93/6/EGK tanácsi irányelv, és a 2000/12/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 93/22/EGK tanácsi 
irányelv hatályon kívül helyezéséről. 
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Ezek alapján a Társaság vezető állású személye, valamint közeli hozzátartozója nem lehet  
(i) más befektetési vállalkozásban közvetlen, illetve közvetett részesedéssel rendelkező 

természetes személy, 
(ii) más befektetési vállalkozásban közvetlen, illetve közvetett részesedéssel rendelkező 

szervezet vezető állású személye, 
(iii) más befektetési vállalkozás vezető állású személye vagy alkalmazottja, 
(iv) szabályozott piacra bevezetett értékpapír kibocsátójánál - ide nem értve a befektetési 

vállalkozást magát és a befektetési vállalkozással egy csoportban lévő vállalkozásokat - 
vezető állású személy vagy alkalmazott. 

 
Az a személy, aki esetében az előzőekben meghatározott összeférhetetlenség merül fel, 
köteles azt haladéktalanul a Társaságnak és a Felügyeletnek bejelenteni és az 
összeférhetetlenséget haladéktalanul, de legkésőbb a Felügyelethez történő bejelentést 
követő kilencven napon belül megszüntetni. 

 
3.4. A Társaságnál az érdek-összeütközések, összeférhetetlenség megelőzését, feltárását és 

kezelését a Társaság szabályzataiban rendezett folyamatok, intézkedések biztosítják, ezek 
hatékonyságát a Társaság szervezeti-, informatikai adatbázis- és jogosultság elkülönítésekkel 
biztosítja. 

4. AZ ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG ÉS LEHETSÉGES ESETEI 

4.1. Az összeférhetetlenség a Társaság üzleti tevékenysége, szolgáltatásnyújtása során felmerülő 
érdek-összeütközés, amely abban mutatkozik meg, hogy valamely ügylet az ügyletben részt 
vevő egyik szereplő számára előnyös, míg a másik szereplő számára hátrányos. 

 
4.2. Összeférhetetlenséget idézhet elő az, ha a Társaság vagy a hozzá kapcsolódó bizonyos 

személyek érdekei és a Társaság ügyfél felé fennálló kötelezettsége között ellentét 
tapasztalható, vagy ha több olyan ügyfél érdeke összeférhetetlen, akik részére a Társaság 
tevékenységet végez, akik felé a Társaságnak kötelezettsége áll fenn. 

 
4.3. Érdekkonfliktus merülhet fel az alábbi területeken: 

a) a Társaság és ügyfelei érdekei között, 
b) az ügyfelek érdekei között, 
c) a Társaság alkalmazottai és ügyfele érdeke között. 

 
4.4. Az érdekkonfliktusok felmerülésének lehetséges területei: 
 

▪ a Társaság nem nyújt befektetési tanácsadást, így e körben érdekkonfliktus nem 
merülhet fel 

▪ befektetési elemzés: pénzügyi eszközre vagy annak kibocsátójára vonatkozó, a Tpt. 
szerinti befektetési ajánlás, ide nem értve a befektetési tanácsadást. 

 
4.5. Az összeférhetetlenség lehetséges megjelenési formái (a lista nem kimerítő jellegű), ha a 

Társaság vezető állású személyei, alkalmazottai, valamint a Társasággal munkavégzésre 
irányuló jogviszonyban álló, a Társaság részére kiszervezett tevékenységet végző személyek, 
szervezetek és alkalmazottai, a Társaság részére közvetítői tevékenységet végző, vezető állású 
személyei és alkalmazottai, továbbá a Társasággal ellenőrző befolyás révén kapcsolatban álló 
személy 
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▪ az ügyfél kárára pénzügyi nyereséghez jut, vagy pénzügyi veszteséget kerül el, 
▪ az ügyfélnek nyújtott szolgáltatás eredményéhez vagy az ügyfél nevében teljesített 

ügylethez az ügyfél érdekétől eltérő érdeke fűződik, 
▪ az ügyfél érdekével szemben más ügyfél vagy ügyfélcsoport érdekét részesíti előnyben, 
▪ ugyanabban az ügyletben érdekelt, mint az ügyfél, 
▪ az ügyféllel kötendő szerződés időpontjában még nem nyilvános információ birtokában 

vannak, 
▪ személyes ügylete a Társaság ügyfelének érdekeit sérti, 
▪ érdekelt az ügyfél nevében kötött ügyletben és ezen érdek nem egyezik az ügyfél 

érdekével, 
▪ az ügyfélcsoport valamely tagját / tagjait előnyben részesíti a többi ügyfél érdekeivel 

ellentétesen. 
A Társaság ügyfeleinek érdeke hátrányba kerülhet oly módon is, hogy érdekük egyéb, a 
Társaság üzleti tevekénysége kapcsán megjelenő ügyfelek érdekével ütközik. 

5. AZ ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG KEZELÉSE 

5.1. A Társaság a szervezeten belüli elkülönítésből adódó összeférhetetlenséget a belső 
szabályzatai által felügyeli és kiemelten kezeli. 

 
5.2. A Társaság az összeférhetetlenségi politikájában eljárási szabályai és intézkedései között a 

lehető legnagyobb függetlenség biztosítása érdekében 
 

a) úgy szabályozza az egyes befektetési szolgáltatási tevékenység vagy kiegészítő 
szolgáltatás keretében feladatot ellátó alkalmazottak közötti információáramlást, hogy 
az ellenőrizhető legyen és azzal az ügyfél számára a lehetséges érdek-összeütközésből 
adódó károkozást megelőzze, 

b) különálló ellenőrzést biztosít azon alkalmazottak számára, akik olyan ügyfelek nevében 
vagy javára végzett befektetési szolgáltatási tevékenység vagy kiegészítő szolgáltatás 
keretében látnak el feladatot, akik érdekei között konfliktus állhat fenn, vagy akik más 
módon fennálló érdekkonfliktust jelenítenek meg, , 

c) kizárja azon alkalmazottak javadalmazása közötti közvetlen kapcsolatot vagy 
összefüggést, akik olyan befektetési szolgáltatási tevékenység vagy kiegészítő 
szolgáltatás keretében látnak el feladatot, amely érdekkonfliktust keletkeztethet, 

d) megakadályozza, hogy az a személy, aki a befektetési szolgáltatási tevékenység vagy 
kiegészítő szolgáltatás keretében nem rendelkezik feladattal, bármilyen módon 
befolyásolhassa azt az alkalmazottat, aki ilyen feladatot lát el, 

e) megakadályozza, hogy a befektetési szolgáltatási tevékenység vagy kiegészítő 
szolgáltatás keretében feladatot ellátó alkalmazott párhuzamosan ellátandó vagy 
egymásra épülő feladatai ellátása során esetleg kialakuló érdekkonfliktus ellenőrzése 
akadályokba ütközzön, 

f) a társaság által nyilvánosság számára közzéteendő vagy nyilvánosságra kerülő olyan 
befektetési elemzés – amelyben a közölt megállapítások objektív és független 
magyarázatot tartalmaznak – készítésével megbízott pénzügyi elemző, illetve a 
befektetési elemzés létrehozásában közreműködő alkalmazottak vonatkozásában a 
jelen szabályzat 5.3. pont (x) alpont szerinti függetlenséget, a Bszt. 110. § (4) 
bekezdésben foglaltak alkalmazásával biztosítja, 
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g) biztosítja, hogy a befektetési elemzés készítésében részt vevő pénzügyi elemző, illetve a 
Társaság más alkalmazottja – aki ismeri a befektetési elemzés közzétételének várható 
időzítését vagy tartalmát, ha az a nyilvánosság számára nem ismert vagy a nyilvánosság 
számára ismert információkból nem következtethető ki – ne köthessen saját, vele közös 
háztartásban élő személy, közeli hozzátartozója és egyéb módon érintett személy 
nevében vagy javára ügyletet olyan pénzügyi eszközre vonatkozóan, amely a befektetési 
elemzés tárgyát képezi vagy amelynek árfolyama a befektetési elemzés tárgyát képező 
eszköztől függ, addig az időpontig, amíg azon személyeknek vagy szervezeteknek, 
amelyek számára a befektetési elemzést közzéteszik, nem volt reális esélyük annak 
tartalma alapján cselekedni, 

h) megakadályozza, hogy a Társaság alkalmazottja – aki befektetési elemzés készítésében 
részt vett – anyagi természetű ösztönzést fogadjon el olyan személytől vagy szervezettől, 
amelynek a befektetési elemzés tárgyához vagy eredményéhez anyagi érdeke fűződik, 

i) megakadályozza, hogy az ajánlást vagy célárfolyamot tartalmazó befektetési elemzés 
készítésében részt vevő alkalmazottak és más személyek a befektetési elemzés 
közzététele előtt a befektetési elemzés tervezetét – akár ellenőrzési célból – kézhez 
kapják (kivéve, ha az ellenőrzés céljának vizsgálata, hogy a Társaság jogi 
kötelezettségeinek eleget tett-e), 

 
j) befektetési elemzésében – a törvényi kivételekkel - csak abban az esetben utalhat arra, 

hogy az abban közölt megállapítások objektív és független magyarázatot tartalmaznak, 
ha a pénzügyi elemző, illetve a befektetési elemzés létrehozásában közreműködő 
alkalmazottai esetében a Bszt. 110. § (4) bekezdésében foglaltakat alkalmazza (az ettől 
eltérő befektetési elemzésre a reklámra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, 
hogy a befektetési elemzésnek - egyértelműen és a szövegből, illetőleg a 
szövegkörnyezetből jól kiemelkedő módon - fel kell hívnia a figyelmet arra, hogy nem a 
befektetési elemzés függetlenségének előmozdítását célzó jogi követelményeknek 
megfelelően készült, és nem vonatkozik rá a befektetési elemzés terjesztését, 
közzétételét megelőző ügyletkötésre vonatkozó tilalom). 

 
5.3. Az összeférhetetlenségek kezelése érdekében az alábbi módszereket alkalmazására kerül sor: 
 

(i) Kínai fal 
 
Az ún. Kínai fal, azaz tényleges és virtuális korlátok, kialakítása annak érdekében, hogy a 
visszaélésekre lehetőséget adható információk elérhetősége korlátozott legyen. A Társaság 
szigorú információs korlátot állít azon szervezeti egységek közé, amelyeknek esetlegesen 
módjukban állna a birtokukban lévő értékpapír- és üzleti titokkal való visszaélés. A korlát célja, 
hogy elválassza a különböző szervezeti egységek között az értékpapír- és üzleti titkok 
áramlását, valamint megakadályozza a bizalmas információk cseréjét illetve azokat ellenőrzés 
alatt tartsa olyan esetekben, amikor az adott információ átadása sértheti az ügyfél érdekeit. 
 
(ii) A munkavállalók személyes befektetései 
 
A Társaság szabályzatban határozta meg a munkavállalói személyes befektetéseire vonatkozó 
előírásokat, melyek kiterjednek – egyebek mellett – a bejelentés és az ellenőrzés módjára is. 
 
(iii) A legkedvezőbb végrehajtás 
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A Társaság legkedvezőbb végrehajtásra vonatozó szabályzata, végrehajtási politikája alapján 
jár el az ügyletek végrehajtása során. 
 
(iv) Juttatások, ajándékok vagy bármilyen más ösztönző elfogadásának tiltása 
 
A Társaság munkavállalói – különös tekintettel a, befektetési elemzést, pénzügyi elemzést 
készítő munkatársakra – nem fogadhatnak el juttatásokat, ajándékokat vagy bármilyen más 
ösztönzőt az ügyfelektől vagy olyan személyektől, akikről alappal feltételezhető, hogy a 
juttatás, ajándék illetve ösztönző végső soron ügyféltől származik vagy azt ügyfél 
kezdeményezésére adják. A Társaságnál bármilyen, nem a Társaságtól kapott ösztönző, 
juttatás vagy ajándék tilos. 
 
A Társaság kizárja azon alkalmazottak javadalmazása közötti közvetlen kapcsolatot vagy 
összefüggést, akik olyan befektetési vagy kiegészítő szolgáltatás keretében látnak el feladatot, 
amely érdekkonfliktust keletkeztethet. 
 
(v) A munkatársak továbbképzése 
 
Az összeférhetetlenségi helyzetek felismerése és elkerülése érdekében a munkavállalók 
folyamatos képzése szükséges. 
 
(vi) Front office és back office szakterület elválasztása 
 
A Bszt. rendelkezésinek megfelelően, továbbá az érdek-összeütközések megelőzése 
érdekében a Társaság a front office és a back office területet elkülöníti. 
 
(vii) A külső befolyásolás megakadályozása 
 
A Társaság megakadályozza, hogy bármely személy, aki a szolgáltatásnyújtás során nem 
rendelkezik feladattal, bármilyen módon befolyásolhassa azt a személyt, aki ilyen feladatot lát 
el. 
 
(viii) A függetlenség 
 
A Társaság biztosítja, hogy azon személyek, akiknek tevékenysége során összeférhetetlenség 
merülhet fel, a Társaság tevékenységének és méretének, valamint az ügyfélnek okozható kár 
súlyosságának figyelembevételével a lehető legnagyobb függetlenséggel végezzék 
tevékenységüket. 

6. SZERVEZETI KERETEK ÉS INTÉZKEDÉSEK 

6.1. Az összeférhetetlenségi helyzetek azonosítására és kezelésére a Társaságnál Compliance Officer 
feladatkör kialakítására került sor. A Compliance Officer felelős  
(a) a fentiekben meghatározott elvek betartatásának ellenőrzéséért,  
(b) az összeférhetetlenségi politika rendszeres karbantartásáért, évenként legalább egyszeri 

felülvizsgálatáért,  
(c) a potenciális összeférhetetlenségi helyzetek azonosításáért és az esetlegesen felmerülő 

konkrét összeférhetetlenségi helyzetek kezeléséért, továbbá  
(d) az azonosított és kezelt összeférhetetlenségi helyzetek nyilvántartásáért, a nyilvántartás 

rendszeres frissítéséért. 
 



122 
 

A QUANTIS Alpha Befektetési Zrt. üzletszabályzata 
szab1000-V016 

QUANTIS Alpha Befektetési Zrt. 

 
 

6.2. Amennyiben a Társaság az összeférhetetlenségi politika szerinti intézkedést nem tartja 
megfelelőnek az érdekkonfliktus megfelelő kezelésére, feltárja az összeférhetetlenség jellegét, 
illetve forrását az ügyfél számára, valamint biztosítja, hogy az ügyfél a helyzet ismeretében 
döntsön az összeférhetetlenségben érintett befektetési, illetve kiegészítő befektetési 
szolgáltatás igénybevételéről. 

 
6.3. A vezérigazgató részére a felderített összeférhetetlenségi helyzetekről és esetekről, valamint az 

ilyen esetek előfordulásának megakadályozására tett intézkedésekről a lehető leghamarabb 
információt kell szolgáltatni. 

 
6.4. A Társaság valamennyi dolgozójának kötelezettsége, hogy amennyiben összeférhetetlenséget 

tapasztal, akkor a vonatkozó jogszabályok és a belső szabályok szerint fokozott gondossággal és 
körültekintéssel járjon el. 

 
 
Budapest, 2017. ***. 
 
 

QUANTIS Alpha Befektetési Zrt. 
 
 
 

________________________ 
Baróti Viktor 
vezérigazgató 
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6.SZ. MELLÉKLET PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 

 

1. ELŐZMÉNYEK ÉS CÉLOK 

 
1.1. A QUANTIS Alpha Befektetési Zrt. (a továbbiakban: Társaság) a panaszok kezelése során a 

hatályos jogszabályok rendelkezései alapján, az azokban meghatározott kötelezettségek 
betartásával jár el. 

 
1.2. A jelen szabályzat azokat az elveket és gyakorlatokat tartalmazza, amelyeket a Társaság a 

panaszkezelési, panasz-ügyintézési tevékenysége kialakítása és gyakorlása során szem előtt 
tart.  

 
1.3. A Társasággal szemben felmerült panaszok a Társaság számára fontos információt 

tartalmaznak, ezért a Társaság hangsúlyt fektet a panaszok megkülönböztetés nélküli 
kezelésére és értékelésére. 

 
1.4. A Társaság a panasz ügyintézésért díjat vagy költséget nem számít fel. 
 

2. A PANASZ 

 
2.1. A panasz a Társaság – szerződéskötést megelőző, vagy a szerződés megkötésével, a szerződés 

teljesítésével, a szerződéses jogviszony megszűnésével, illetve azt követően a szerződést 
érintő jogvita rendezésével összefüggő – magatartásával, tevékenységével, mulasztásával vagy 
szolgáltatásával, termékével szemben felmerülő minden olyan egyedi kérelem vagy 
reklamáció, amelyben a panaszos a Társaság eljárását kifogásolja. 

 
2.2. Nem minősül panasznak, ha valaki a Társaságtól általános tájékoztatást, véleményt vagy 

állásfoglalást igényel. 
 

3. A PANASZOS 

 
3.1. A panaszos lehet természetes személy, jogi személy vagy más szervezet, aki a Társaság 

valamely szolgáltatását igénybe veszi, vagy a szolgáltatással kapcsolatos tájékoztatás vagy 
ajánlat címzettje. 

 
3.2. A panasz képviselő útján történő benyújtása esetén a Társaság vizsgálja a benyújtási 

jogosultságot, amelyet a benyújtó meghatalmazással igazol. Amennyiben a panaszos 
meghatalmazott útján jár el, úgy a meghatalmazásnak a polgári perrendtartásról szóló 1952. 
évi III. törvényben foglalt követelményeknek kell eleget tenni. Bejelentésre szolgáló 
nyomtatvány alkalmazása esetén a panaszos neve mellett fel kell tüntetni a panaszos – 
törvényes, illetve meghatalmazotti – képviselőjeként eljáró, panaszbenyújtó természetes 
személy nevét is (pl. vállalat képviselője, természetes személy meghatalmazottja stb.). 
Meghatalmazás hiányában a Társaság közvetlenül a panaszoshoz fordul az ügyintézés 
gyorsítása érdekében. 
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3.3. A panaszos általában ügyfele a Társaságnak, panaszosnak tekintendő azonban az a személy 
(szervezet) is, aki a Társaság eljárását nem valamely konkrét szolgáltatással, hanem egyéb, a 
szolgáltatással összefüggő tevékenységével (pl. hirdetés) kapcsolatban kifogásolja. 

 

4. A PANASZÜGYINTÉZÉST ELLÁTÓ SZAKMAI TERÜLET MEGHATÁROZÁSA 

 
4.1. A Társaságon belül a panaszfelvételt és panaszintézést a Társaság compliance officer 

munkatársa végzi. Amennyiben azonban a compliance officer nem érhető el haladéktalanul, 
úgy – amennyiben a panaszos a panasz megtételének egyéb módjairól történt tájékoztatása 
után is ragaszkodik a panasz adott formában, adott helyen és időpontban történő 
benyújtásához – a Társaság minden munkatársa köteles a panaszt a panaszostól átvenni, és 
azt haladéktalanul a compliance officer felé továbbítani, a panaszost tájékoztatni a panasz 
kezelésére kijelölt munkatársról és jelen szabályzat 11. pontja szerinti elérhetőségéről. 

 
4.2. A Társaság biztosítja a panaszügyintézést ellátó munkatársának pártatlanságát és 

elfogulatlanságát. 
 
4.3. A panaszügyintézés rendje illeszkedik a Társaság felépítéséhez, sajátosságaihoz. 
 

5. A PANASZ BEJELENTÉSÉNEK MÓDJA 

 
5.1. A panasz benyújtására a Társaság több választható lehetőséget biztosít, így a panaszos a 

panaszát szóban (személyesen vagy telefonon) illetve írásban (személyesen vagy más által 
átadott irat útján, postai úton, telefaxon, elektronikus levélben) is közölheti a Társasággal. 

 
5.2. A Társaság törekszik arra, hogy a panaszosokat hátrányos helyzetük (pl. távoli lakóhely, testi 

fogyatékosság, cselekvési szabadság korlátozottsága) ne akadályozza a panasz benyújtásában, 
ezért lehetőség szerint a panasz elektronikus úton (pl. Interneten keresztül) történő 
benyújtását is lehetővé teszi. 

 
5.3. A Társaság a   

a) a személyesen közölt szóbeli panaszt a székhelyén minden munkanap 9-16 óráig, a 
telefonon közölt szóbeli panaszt minden munkanapon 9-16 óráig, szerdai munkanapokon 8 
órától 20 óráig a +36 1 909-1300 telefonszámon, 

 b)  az írásbeli panaszt személyesen vagy más által átadott irat útjána levelezési címen 
postai úton, a +36 1 909-1301 telefax számon, valamint az panaszkezeles@quantisalpha.hu 
elektronikus levelezési címen folyamatosan fogadja. 

 
5.4. A Társaság segíti a panaszost a panasz megfogalmazásában és benyújtásában. Ennek 

érdekében a panasz benyújtásához megfelelő nyomtatványokat biztosít a panaszos számára.  
 
5.5. A Társaság elérhetővé teszi a panaszügyi nyomtatványt az ügyfélfogadásra alkalmas 

helyiségekben. Személyesen benyújtott panasz esetén a panaszos megkapja az általa 
benyújtott panasznyomtatvány egy, az átvétel igazolásával ellátott másolati példányát. 

 
5.6. Ha a panaszos telefonon vagy írásban teszi meg a panaszát, a Társaság munkatársa erről is 

kiállít egy erre a célra szolgáló nyomtatványt. A nem személyesen, vagy egyébként a benyújtási 
jogosultság megállapítására nem alkalmas módon történő benyújtás esetén a Társaság kérheti 
a panasz benyújtásának utólagos írásos megerősítését. 

mailto:info@quantis.hu


125 
 

A QUANTIS Alpha Befektetési Zrt. üzletszabályzata 
szab1000-V016 

QUANTIS Alpha Befektetési Zrt. 

 
 

 
5.7. Amennyiben a panasz kivizsgálásához a Társaságnak a panaszos rendelkezésre álló további – 

így különösen a panaszos azonosításához, a panasszal érintett jogviszonnyal kapcsolatos – 
információra van szüksége, úgy haladéktalanul felveszi a panaszossal a kapcsolatot, és beszerzi 
azokat. A Társaság a panaszt az összes vonatkozó körülmény figyelembevételével vizsgálja 
meg, így ezen információk beszerzésére minden tőle elvárhatót megtesz. 

 

6. PANASZBEJELENTŐ NYOMTATVÁNY 

 
6.1. A Társaság a panaszügyintézés keretében a jelen szabályzat mellékletében található 

nyomtatványokat alkalmazza. 
 
6.2. A panaszos panaszát a Társaság felügyeletét ellátó állami szerv honlapján 

(https://felugyelet.mnb.hu/fogyasztoknak/panaszokrol/panaszkezeles_menete/vitarendezesi
_forumok.html) közzétett Fogyasztói panasz című formanyomtatványon is benyújthatja. Ezen 
nyomtatványt a Társaság jelen szabályzatban szereplő formanyomtatvánnyal egyenértékűnek 
tekinti. 

 
6.3. A fentieken túl a Társaság bármilyen formában befogadja a panaszt, és azt a nyomtatványokon 

beküldöttekkel egyenrangú panaszként kezeli, amennyiben az legalább a panasz kezeléséhez 
szükséges alábbi adatokat tartalmazza: 
a) panaszos neve; 
b) szerződésszám, ügyfélszám; 
c) panaszos lakcíme, székhelye, levelezési címe; 
d) panaszos telefonszáma; 
e) értesítés módja; 
f) a Társaság által nyújtott, panasszal érintett termék vagy szolgáltatás; 
g) panasz leírása, oka; 
h) panaszos igénye; 
i) a panasz alátámasztásához szükséges, a panaszos birtokában lévő dokumentumok másolata; 
j) meghatalmazott útján eljáró panaszos esetében érvényes meghatalmazás; 
k) a panasz kivizsgálásához, megválaszolásához szükséges egyéb adat. 
 
Amennyiben a panasz nem tartalmazza a fenti szükséges adatokat, úgy a Társaság a 5.7. pont 
alapján jár el. 
 

6.4. A Társaság különös figyelmet fordít arra, hogy az azonosítás céljából bekért adatok ne sértsék 
az adatvédelmi előírásokat, és ne szolgáljanak más, a panaszügyek regisztrálásán kívüli egyéb 
adatgyűjtési célt. A Társaság a kizárólag a panaszügyintézés miatt birtokába került személyes 
adatokat a 8.1. pont szerinti határidő letelte után törli vagy más módon egyedi azonosításra 
alkalmatlanná teszi. 

 
6.5. A Társaság válaszát önálló válaszlevélként is megküldheti a panaszosnak, ám ekkor is 

szerepelteti a nyomtatvány válaszra szolgáló részének tartalmi elemeit. 

7. A PANASZ KIVIZSGÁLÁSA, A PANASZKEZELÉSHEZ FŰZŐDŐ TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉG 

7.1. A Társaság a panasz kivizsgálását és azzal kapcsolatos döntését a jogszabályban előírt 
határidőkre figyelemmel az általa vállalt határidőn belül teljesíti. Ha a határidőt valamilyen ok 
miatt meg kell hosszabbítani, erről tájékoztatja a panaszost az indok pontos megjelölésével. 
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7.2. A felmerülő szóbeli – ideértve a személyesen és telefonon tett – panaszokat a Társaság azonnal 
megvizsgálja, és lehetőség szerint orvosolja. Amennyiben ez nem lehetséges, vagy a panaszos 
nem fogadja el a helyben felkínált megoldást, a Társaság gondoskodik a panasz szervezeti 
hierarchiában követhető továbbításáról, és közli a panaszossal a panasz azonosítására szolgáló 
adatokat. 

 
7.3. A Társaság a telefonon történő panaszkezelés esetén biztosítja az ésszerű várakozási időn 

belüli hívásfogadást és ügyintézést. A telefonon történő panaszkezelés során a Társaság és a 
panaszos közötti telefonos kommunikációt a Társaság hangfelvétellel rögzíti, és a hangfelvételt 
1 évig megőrzi (erről a panaszost a telefonos ügyintézés kezdetekor tájékoztatja). A Társaság 
a panaszos kérésére egyeztetett időpontban biztosítja a hangfelvétel visszahallgatását, 
továbbá térítésmentesen rendelkezésre bocsátja a hangfelvételről készített, a Társaság által 
hitelesített jegyzőkönyvet. 

 
7.4. Ha a panaszos a panasz kezelésével nem ért egyet, a Társaság a panaszról és az azzal 

kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a 
személyesen közölt szóbeli panasz esetén a panaszosnak átadja, telefonon közölt szóbeli 
panasz esetén a panaszosnak - indokolással ellátott álláspontjával együtt a panasz közlését 
követő 30 napon belül – postai úton, tértivevény különszolgáltatással megküldi, egyebekben 
az írásbeli panaszra vonatkozó rendelkezések szerint jár el. 

 
7.5. Amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Társaság a panaszról 

jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a személyesen közölt szóbeli panasz 
esetén a panaszosnak átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén a panaszosnak postai 
úton, tértivevény különszolgáltatással - indokolással ellátott álláspontjával együtt a panasz 
közlését követő 30 napon belül - megküldi, egyebekben az írásbeli panaszra vonatkozó 
rendelkezések szerint jár el. 

 
7.6. A Társaság által felvett jegyzőkönyv legalább az alábbi adatokat tartalmazza:  

a) a panaszos neve; 
b) a panaszos lakcíme, székhelye, illetve amennyiben szükséges, levelezési címe; 
c) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja; 
d) a panaszos panaszának részletes leírása, a panasszal érintett kifogások elkülönítetten 
történő rögzítésével, annak érdekében, hogy a panaszos panaszában foglalt valamennyi 
kifogás teljes körűen kivizsgálásra kerüljön; 
e) a panasszal érintett szerződés száma, ügytől függően ügyfélszám; 
f) a panaszos által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke; 
g) amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a jegyzőkönyvet felvevő 
személy és a panaszos aláírása; 
h) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje. 

 
7.7. A Társaság az írásbeli panasszal kapcsolatos, indokolással ellátott álláspontját a panasz 

közlését követő 30 napon belül a panaszosnak postai úton, tértivevény különszolgáltatással 
küldi meg. 

 
7.8. A panasszal kapcsolatos döntéshozatalban lehetőleg nem vesz részt a Társaság olyan 

alkalmazottja, aki a sérelmezett intézkedésben vagy döntésben részt vett. 
 
7.9. A panaszügyintézés nyelve a magyar, lehetőség szerint a Társaság biztosítja a panaszos által 

beszélt és értett nyelven történő panaszügyintézést. 
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7.10. A panaszügyintézéssel foglalkozó munkatársak széleskörű, alapos szakmai ismeretekkel és az 
ügyfélszolgálati munkához szükséges készségekkel és képességekkel rendelkeznek. 

 
7.11. A panaszügyintézés rendszerét és folyamatát a Társaság úgy határozta meg, hogy abban a 

panasz elbírálásával kapcsolatos egyes feladat- és felelősségi körök, valamint a döntési 
jogkörök egyértelműen kerüljenek meghatározásra. A panasz-ügyintézési eljárásban 
egyértelműen azonosíthatók az egyes eljárási szakaszok, illetve a felelős személyek. 

 
7.12. A Társaság a panaszügyben hozott érdemi döntését pontos, közérthető és egyértelmű 

indokolással látja el. A döntés részletesen kitér a panasz teljes körű kivizsgálásának 
eredményére, a panasz rendezésére vagy megoldására vonatkozó intézkedésre, illetve a 
panasz elutasítása esetén annak indokára. Az indokolás – a panasz tárgyától függően – 
tartalmazza a vonatkozó szerződési feltétel pontos szövegét, hivatkozik a panaszosnak küldött 
elszámolásokra, valamennyi a szerződéses jogviszony alatt teljesített egyéb tájékoztatásra. Ha 
a határozat jogszabályra hivatkozik, a jogszabályhely megjelölése mellett annak érdemi 
rendelkezését is ismertetni kell.  

 
7.13. Amennyiben a Társaság a panaszt elutasítja, úgy válaszában tájékoztatja a panaszost arról, 

hogy a panasz 
 a)  a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (MNB tv.) fogyasztóvédelmi 

rendelkezései megsértésének kivizsgálására, vagy 
 b)  a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá 

szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita rendezésére 
 irányult. Az a) pont szerinti esetben a Társaság tájékoztatja a Panaszost arról, hogy a társaság 

felügyeletét ellátó állami szervnél fogyasztóvédelmi eljárás kezdeményezhető a 7.14. pontban 
meghatározott elérhetőségeken. A b) pont szerinti esetben a Társaság tájékoztatja a Panaszost 
arról, hogy a 7.14. pontban meghatározott elérhetőségeken a Pénzügyi Békéltető Testülethez 
vagy a Pp. szabályai szerint bírósághoz fordulhat. Amennyiben a panasz mind az a), mind pedig 
a b) pont szerinti témakört érinti, a Társaság tájékozatja a Panaszost arról, hogy a panasz mely 
része mely témakörbe tartozik, és ennek megfelelően mely panaszrésszel mely hatósághoz 
vagy szervhez fordulhat.  

 
7.14. A panasz elutasítása, vagy a panasz kivizsgálására előírt 30 napos törvényi válaszadási határidő 

eredménytelen eltelte esetén a panaszos az alábbi testületekhez, illetve hatóságokhoz 
fordulhat: 

 
a) Magyar Nemzeti Bank (levelezési címe: 1534 Budapest BKKP Pf. 777, telefon: 06-1-4899-
100, e-mail cím: ugyfelszolgalat@mnb.hu); 

 
b) Pénzügyi Békéltető Testület (a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és 
megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita 
esetén, levelezési címe: H-1525 Budapest BKKP Pf. 172, telefon: 061-4899-100, e-mail: 
pbt@mnb.hu); 

 
c) bíróság. 

8. A PANASZOK NYILVÁNTARTÁSA, A PANASZÜGYINTÉZÉSSEL KAPCSOLATOS UTÓLAGOS 
TEENDŐK 

8.1. A Társaság a panaszt és az arra adott választ - az alábbi kivételekkel - 3 évig őrzi meg, és azt a 
Felügyelet kérésére bemutatja. A Társaság a telefonon történő panaszkezelés során a Társaság 
és a panaszos közötti telefonos kommunikáció hangfelvételét 1 évig őrzi meg. Az előbbi 
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rendelkezések nem korlátozzák a Társaságot abban, hogy amennyiben a jogai 
érvényesítéséhez vagy a vele szembeni igény elhárításához az szükséges, úgy a Társaság a 
panaszokkal kapcsolatos írásban vagy elektronikusan rögzített dokumentumokat a panasz 
alapjául szolgáló jogviszonyra előírt bizonylat-megőrzési szabályoknak megfelelően, ilyen 
hiányában pedig legalább a polgári jogi elévülés szabályaiból következő határidőkre tekintettel 
megfelelő ideig megőrizze. 

 
8.2. A Társaság a panaszokról, valamint az azok rendezését, megoldását szolgáló intézkedésekről 

nyilvántartást vezet. A Társaság a panaszok nyilvántartását oly módon alakítja ki és vezeti, hogy 
az alkalmas legyen panaszügyi statisztikák és kimutatások készítésére is, amelyek célja többek 
között a panaszügyintézés hatékonyságának mérése. A nyilvántartás tartalmazza 
a) a panasz leírását, a panasz tárgyát képező esemény vagy tény megjelölését, 
b) a panasz benyújtásának időpontját, 
c) a panasz rendezésére vagy megoldására szolgáló intézkedés leírását, elutasítás esetén 

annak indokát, 
d) a c) pontban megjelölt intézkedés teljesítésének határidejét és a végrehajtásért felelős 

személy megnevezését, 
e) a panasz megválaszolásának időpontját.  
 

8.3.  A nyilvántartás alkalmas arra, hogy a Társaság 
a)  a panaszokat azok témája szerint csoportosíthassa; 
b)  a panasz okát képező tényeket és eseményeket feltárhassa és azonosíthassa; 
c)  megvizsgálhassa, hogy a b) pontban rögzített tények és események hatással lehetnek-e 

más eljárásra vagy termékre, szolgáltatásra; 
d)  eljárást kezdeményezhessen a feltárt, b) pontban rögzített tények és események 

korrekciójára; 
e)  összefoglalhassa az ismétlődő vagy rendszerszintű problémákat, a jogi kockázatokat. 

 
8.4. A Társaság a panaszokról meghatározott időközönként, de legalább éves gyakorisággal 

elemzést készít, amelyben felméri a panaszügyek kapcsán leginkább érintett termékeket, 
üzletágakat vagy egyéb működési területeket, és meghatározza a panaszok megelőzése, illetve 
csökkentése érdekében szükséges és lehetséges intézkedéseket. Az elemzés célja a 
panaszügyekből levonható tapasztalatok beépítése a szolgáltatási folyamatba. 

 
8.5. A Társaság panaszügyintézéssel kapcsolatos tevékenységét a fogyasztói igényekre és saját 

üzletpolitikájának fogyasztóvédelmi szempontjaira tekintettel folyamatosan fejleszti. 

9. KÖZÉRDEKŰ IGÉNYÉRVÉNYESÍTÉS, A PANASZ-ÜGYINTÉZÉSI TEVÉKENYSÉG ELLENŐRZÉSE 

9.1. Az ellen, akinek  
a) az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény, 
b) a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító 

Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény, 
c) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 

(Hpt.), 
d) a lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény, 
e) a jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről szóló 1997. évi XXX. törvény, 
f) a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény, 
g) a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény, 
h) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.), 
i) a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény (Bit.), 



129 
 

A QUANTIS Alpha Befektetési Zrt. üzletszabályzata 
szab1000-V016 

QUANTIS Alpha Befektetési Zrt. 

 
 

j) a távértékesítés keretében kötött pénzügyi ágazati szolgáltatási szerződésekről szóló 
2005. évi XXV. törvény (Tétv.), 

k) a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről szóló 2007. évi CXVII. törvény (Fnytv.), 
l) a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk 

végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.), valamint 
m) a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú 

törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (a továbbiakban: Kbftv.),  
n) a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 

2017. évi LVIII. törvény (Pmt.), 
o) a viszontbiztosítókról szóló 2007. évi CLIX. törvény 
p) a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény, és 
q) a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény (a 

továbbiakban: Gfbt.) 
r)  a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény,  
s)  a fizetési, illetve értékpapír-elszámolási rendszerekben történő teljesítés 

véglegességéről szóló 2003. évi XXIII. törvény,  
t)  az egyes fizetési szolgáltatókról szóló 2013. évi CCXXXV. törvény  
vagy az a fenti törvények felhatalmazása alapján kiadott jogszabály, illetve a fogyasztókkal 

szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény 
(Fttv.), a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 
2008. évi XLVIII. törvény, továbbá az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint 
az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. 
évi CVIII. törvény rendelkezéseibe ütköző tevékenysége a fogyasztók széles, a jogsértés 
körülményei alapján meghatározható körét érinti, a Felügyelet pert indíthat a fogyasztók 
polgári jogi igényeinek érvényesítése iránt.  

 
A perindításra a Felügyelet csak akkor jogosult, ha az adott jogsértés miatt eljárását már 
megindította. A jogsértés bekövetkezésétől számított 3 év eltelte után perindításnak helye 
nincs.  
 
E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.  
 
Ha a jogsértő magatartás folyamatos, a határidő a magatartás abbahagyásakor kezdődik. Ha a 
jogsértő magatartás azzal valósul meg, hogy valamely helyzetet vagy állapotot nem szüntetnek 
meg, a határidő mindaddig nem kezdődik el, amíg ez a helyzet vagy állapot fennáll. 
 
Ha a jogsértéssel érintett fogyasztók tekintetében az érvényesített igény jogalapja és az 
igényben megjelölt kár összege, illetve egyéb követelés esetén a követelés tartalma - a 
jogsértéssel érintett egyes fogyasztók egyedi körülményeire tekintet nélkül - egyértelműen 
megállapítható, a Felügyelet kérheti, hogy a bíróság ítéletében kötelezze a vállalkozást az ilyen 
követelés teljesítésére, ellenkező esetben kérheti, hogy a bíróság állapítsa meg a jogsértés 
tényét a keresetben meghatározott valamennyi fogyasztóra kiterjedő hatállyal. Ha a bíróság a 
jogsértés tényét a keresetben meghatározott valamennyi fogyasztóra kiterjedő hatállyal 
állapította meg, a jogsértéssel érintett fogyasztó az általa a vállalkozás ellen indított perben 
kizárólag a kárának összegét, valamint a jogsértés és a kára közötti okozati összefüggést 
köteles bizonyítani. 
 
A bíróság ítéletében meghatározza azoknak a jogosult fogyasztóknak a körét és az 
azonosíthatóságukhoz szükséges adatokat, amelyek tekintetében a jogsértés tényét 
megállapította, illetve amelyek jogosultak az ítéletbeli kötelezés teljesítésének követelésére. 
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A bíróság az ítéletben feljogosíthatja a Felügyeletet, hogy a jogsértő költségére az ítéletet 
országos napilapban közzétegye, illetve egyéb, a jogsértés jellege által indokolt formában 
nyilvánosságra hozza. 
 
Ha a bíróság ítéletében a jogsértés tényének megállapításán túl a vállalkozást meghatározott 
követelés teljesítésére is kötelezte, a jogsértő köteles a jogosult fogyasztó igényét az ítéletnek 
megfelelően kielégíteni. Önkéntes teljesítés hiányában a jogosult fogyasztó kérheti az ítélet 
bírósági végrehajtását. A fogyasztó jogosultságát a bíróság az ítéletben meghatározott 
feltételek alapján a végrehajtási lap kiállítására irányuló eljárásában vizsgálja. 
A fentiek szerinti, a Felügyelet általi igényérvényesítés nem érinti a fogyasztónak azt a jogát, 
hogy a jogsértővel szemben a polgári jog szabályai szerint igényét önállóan érvényesítse. 

 
9.2. A Felügyelet a fentieken felül ellenőrzési tevékenysége során vizsgálhatja a Társaságnál a 

panaszügyintézés gyakorlatot és a jogszabályoknak való megfelelőségét. 

10. A TÁRSASÁG ELÉRHETŐSÉGEI 
 
10.1. A panaszügyintézés helye és a Társaság levelezési címe megegyezik a Társaság székhelyével: 

1068 Budapest, Benczúr utca 44. 
 
10.2. A Társaság elektronikus levelezési címei: panaszkezeles@quantisalpha.hu és 

info@quantisalpha.hu 
 
10.3. A Társaság központi telefonszáma: + 36 1 909-1300 
 
10.4 A Társaság a panaszokat közvetlenül a következő telefonszámon fogadja: +36 1 909-1300 
 
11.5. A Társaság telefaxszáma: +36 1 909-1301 
 
11.5. A Társaság bármely elérhetőségére érkező panaszt a Társaság minden munkatársának 

kötelezettsége haladéktalanul továbbítani a panaszfelvételre és panaszkezelésre kijelölt 
munkatársnak. 

 

11. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

11.1. A Társaság ezen panaszkezelési szabályzatát a székhelyén kifüggeszti és a honlapján közzéteszi, 
továbbá a jelen szabályzat a 22/2008. (II.7.) Korm. rendelet alapján a Társaság 
üzletszabályzatának kötelező mellékletét képezi. 

 
Budapest, 2017. ***.  
 

QUANTIS Alpha Befektetési Zrt. 
 

 
________________________ 

Baróti Viktor 
vezérigazgató 

Melléklet: Panaszkezelési nyomtatványok 
  

mailto:panaszkezeles@quantisalpha.hu
mailto:info@quantis.hu
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A PANASZNYOMTATVÁNYT A FOGYASZTÓ 

RENDELKEZÉSÉRE BOCSÁTÓ SZERVEZET 

PECSÉTJE 

 
 

NÉV:  
 
CÍM: 
 
 
 
 
TELEFON: 

 
FAX: 

 
E-MAIL: 

 
EGYÉB:  
 
 
 

*ABBAN AZ ESETBEN KELL KITÖLTENI, HA A PANASZOS 

KÉPVISELŐJE ÚTJÁN NYÚJTJA BE A PANASZT.  

 

 1068 BUDAPEST, BENCZÚR UTCA 44. 

  

  

  

  

NYOMTATVÁNY FOGYASZTÓI 
PANASZOKHOZ 
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PANASZOS PÉNZÜGYI SZERVEZET 

NÉV:  
 
CÍM: 
 
 
 
 
TELEFON: 

 
FAX: 

 
E-MAIL: 

 
KÉPVISELŐ*:  
 
 
 

TÁJÉKOZTATÁS A PANASZOSNAK! 

 
A NYOMTATVÁNY ÁLTAL ELŐRE FELKÍNÁLT VÁLASZOK PANASZÁNAK LEÍRÁSÁT ÉS IGÉNYÉNEK MEGJELÖLÉSÉT SZOLGÁLJÁK. 
CÉLSZERŰ EZEK KÖZÜL KIVÁLASZTANIA A LEGALKALMASABBAT  (AKÁR TÖBBET IS), HA PEDIG SZÜKSÉGES, PANASZÁT ÉS IGÉNYÉT 

RÉSZLETESEBBEN KIFEJTHETI AZ ERRE SZOLGÁLÓ ROVATOKBAN. 

KÉRJÜK CSATOLJA A KITÖLTÖTT NYOMTATVÁNYHOZ A PANASZÁT ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUMOKAT (LEHETŐLEG 

MÁSOLATBAN), A NYOMTATVÁNY BENYÚJTÁSÁT VAGY ELKÜLDÉSÉT IGAZOLÓ MÁSOLATOT ÉS EGYÉB DOKUMENTUMOT PEDIG 

ŐRIZZE MEG! 

A QUANTIS ALPHA BEFEKTETÉSI ZRT. A NYOMTATVÁNY MEGFELELŐ RÉSZÉNEK VISSZAKÜLDÉSÉVEL FOG VÁLASZOLNI ÖNNEK, 
AMELYET A VÁLASZ-SZELVÉNY HASZNÁLATÁVAL IGAZOLHAT VISSZA. 

QUANTIS ALPHA BEFEKTETÉSI ZRT. 
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A panasz észlelésének időpontja (év/hónap/nap): 
Ha volt ilyen, a korábbi hasonló panasz időpontja : 
 
A panasz oka (értelemszerűen, akár több pontot is megjelölve): 
 

 visszautasították a szolgáltatásnyújtást  díj, költség, kamat változása 

 semmilyen szolgáltatást nem nyújtottak  járulékos költségek 

 nem a megfelelő szolgáltatást nyújtották  hiba a számlakivonaton 

 a szolgáltatást késedelmesen nyújtották 
késedelem időtartama: 

 egyéb szerződési feltételekre vonatkozó panasz  

 számlavezetési hiba  kárbecslés 

 a szolgáltatást nem megfelelően nyújtották  kártérítés visszautasítása 

 kár keletkezett  nem megfelelő kártérítés 

 a kiszolgálás körülményei  szerződésmódosítás 

 téves tájékoztatás  szerződés felmondása 

 hiányos tájékoztatás  szolgáltatás megszüntetése 
 

 Egyéb típusú panasz: 
 

 További információ: 
 
 
 
 
(pl. szerződéskötés ideje, helye, ígért szolgáltatás leírása, egyéb fontos körülmény) 
 
 
 
 

 szolgáltatás nyújtása  kártérítés értékének módosítása 

 szolgáltatás kiegészítése  kártérítés fizetése 

 más szolgáltatás nyújtása      összege: 

 szolgáltatás nyújtásának megszüntetése  árcsökkentés 

 szerződés megszüntetése      összege: 

 tájékoztatás  fizetési könnyítés 
 

 egyéb igény: 
 
 

 egyéb részletek: 
 
 
 
 
 

ÜGYFÉL PANASZA ÉS IGÉNYE 

I. A PANASZ 

 

 

II. KÖRÜLMÉNYEK 

III. A PANASZOS IGÉNYE 

IV. EGYÉB KIEGÉSZÍTÉS ( NEM KÖTELEZŐ KITÖLTENI ) 
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csatolt dokumentumok: 
1. 
2. 
3. 
4. 
 
 
 
 
 

  

V. JOGI INDOKOLÁS ( NEM KÖTELEZŐ KITÖLTENI ) 

VI. KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK (SZÁMLA, SZERZŐDÉS, KÉPVISELŐ MEGHATALMAZÁSA, EGYÉB) 

HA A QUANTIS ALPHA BEFEKTETÉSI ZRT. 30 NAPON BELÜL NEM VÁLASZOL A BEADVÁNYRA VAGY VÁLASZÁNAK EREDMÉNYEKÉNT A 

FELEK KÖZÖTT MEGEGYEZÉS NEM SZÜLETIK, A PANASZOS ÉLHET EGYÉB JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEIVEL, ÍGY BÍRÓSÁGHOZ 

FORDULHAT. 
 
KELT:  ALÁÍRÁS: 
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Ügyirat száma: 
 

  Teljesen egyetértek a panasszal és vállalom, hogy: 

  Részben egyetértek a panasszal és javaslom, hogy: 
 
 
Teljesítés határideje: 
 
 

  A panasszal nem értek egyet, de méltányosságból vállalom, hogy: 
 
 
Teljesítés határideje: 
 

  A panaszt elutasítom az alábbiak alapján: 
 
 

  tájékoztatom, hogy a panaszt az alábbi békéltető testülethez  nyújthatja be: 
 
 
kelt:      
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kelt:        
 
 
  

A QUANTIS ALPHA BEFEKTETÉSI ZRT. VÁLASZA 
(amennyiben a válaszadás nem külön levélben történik!) 

 

 

 ALÁÍRÁS: 

VISSZAKÜLDENDŐ A QUANTIS ALPHA BEFEKTETÉSI ZRT. -NEK 

HIVATKOZÁSI SZÁM:  
 
PANASZ BENYÚJTÓJA:      BEPANASZOLT SZERVEZET: 
 
 
MEGBÍZÓ: 
 
 
 ELFOGADOM A JAVASOLT MEGOLDÁST 
 NEM FOGADOM EL A JAVASOLT MEGOLDÁST, MIVEL: 
 
 
 
 TÁJÉKOZTATOM, HOGY JAVASLATÁNAK MEGFELELŐEN PANASZOMAT A JAVASOLT VITARENDEZÉSI FÓRUMHOZ 

BENYÚJTOM. 

 

  

 

 

 

KELT: ALÁÍRÁS: 
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7.SZ. MELLÉKLET A QUANTIS ALPHA ZRT. ÁLTAL ALKALMAZOTT DÍJTÉTELEK JEGYZÉKE 

 
Érvényes: 2017. május 31. napjától. 

 
A jelen Díjjegyzék a QUANTIS Alpha Befektetési Zrt. által nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódó, az 
Ügyfél által fizetendő, a QUANTIS Alpha Befektetési Zrt. által alkalmazott díjakat, költségeket, 
kamatokat és késedelmi kamatokat tartalmazza, az alábbiak szerint: 

 
DÍJTÉTELEK JEGYZÉKE2 
 
AMENNYIBEN EGY MÁSIK DÍJCSOMAGBA ÁTSOROLT ÜGYFÉL OLYAN TERMÉKKEL VAGY 
SZERZŐDÉSSEL RENDELKEZIK, AMELYIK AZ ÚJ DÍJCSOMAGJÁBAN NEM ELÉRHETŐ, ÚGY AZ A 
KORÁBBI DÍJCSOMAG KONDÍCIÓI ALAPJÁN FOLYTATHATÓ TOVÁBB, AZONBAN ÚJONNAN 
ILYEN TERMÉK NEM VÁSÁROLHATÓ, SZERZŐDÉS NEM KÖTHETŐ. 
 

Basic Díjcsomag 
 

SZÁMLATÍPUSOK   

Normál számla vezetésének díjtételei   

Számlanyitás díja 50 000 Ft 

Számla megszüntetésének díja 5 000 Ft 

Havi számlavezetési díj (számla devizanemétől függetlenül) 10 000 Ft 

Havi letétkezelési díj (átlagos értékpapír állomány piaci értékére vetített díj) 1%, de min. 10 000 Ft 

    

Nyugdíj-előtakarékossági számla (NYESZ) vezetésének díjtételei   

NYESZ számlanyitás díja nem elérhető szolgáltatás 

NYESZ számla megszüntetésének díja nem elérhető szolgáltatás 

Havi számlavezetési díj (számla devizanemétől függetlenül) nem elérhető szolgáltatás 

Havi letétkezelési díj (átlagos értékpapír állomány piaci értékére vetített díj) nem elérhető szolgáltatás 

Befizetést követő első tranzakció a befizetés erejéig  nem elérhető szolgáltatás 

    

Tartós befektetési számla (TBSZ) vezetésének díjtételei   

TBSZ számlanyitás díja nem elérhető szolgáltatás 

TBSZ számla megszüntetésének díja nem elérhető szolgáltatás 

Havi számlavezetési díj (számla devizanemétől függetlenül) nem elérhető szolgáltatás 

Havi letétkezelési díj (átlagos értékpapír állomány piaci értékére vetített díj) nem elérhető szolgáltatás 

    

QUANTIS STRATOS díjtételei   

Szerződéskötési díj:   

• 3 év+ gyűjtőév futamidő választása esetén nem elérhető szolgáltatás 

• 5 év+ gyűjtőév futamidő választása esetén nem elérhető szolgáltatás 

                                            
2 A Díjtételek jegyzéke a díjak maximális mértékét tartalmazza, egyedi megállapodás alapján ennél alacsonyabb díj is alkalmazható. 
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• 10 év+ gyűjtőév futamidő választása esetén nem elérhető szolgáltatás 

• Whole life futamidő választása esetén nem elérhető szolgáltatás 

Allokációs díj a beérkező utalás összegére vetítve nem elérhető szolgáltatás 

Választott futamidő alatt a Társaság weboldalán található, „Az egyes 
díjcsomagokban elérhető befektetési jegyek jegyzéke” című hirdetményben 
elérhetővé nyilvánított befektetési alapok vételi díja  

nem elérhető szolgáltatás 

Választott futamidő alatt a Társaság weboldalán található, „Az egyes 
díjcsomagokban elérhető befektetési jegyek jegyzéke” című hirdetményben 
elérhetővé nyilvánított befektetési alapok eladási díja  

nem elérhető szolgáltatás 

Választott futamidőn túl a Társaság weboldalán található, „Az egyes díjcsomagokban 
elérhető befektetési jegyek jegyzéke” című hirdetményben elérhetővé nyilvánított 
befektetési alapok vételi díja  

nem elérhető szolgáltatás 

Választott futamidőn túl a Társaság weboldalán található, „Az egyes díjcsomagokban 
elérhető befektetési jegyek jegyzéke” című hirdetményben elérhetővé nyilvánított 
befektetési alapok eladási díja  

nem elérhető szolgáltatás 

   

QUANTIS STRATOS VIP díjtételei   

Szerződéskötési díj:   

• 3 év+ gyűjtőév futamidő választása esetén nem elérhető szolgáltatás 

• 5 év+ gyűjtőév futamidő választása esetén nem elérhető szolgáltatás 

• 10 év+ gyűjtőév futamidő választása esetén nem elérhető szolgáltatás 

• Whole life futamidő választása esetén nem elérhető szolgáltatás 

Allokációs díj a beérkező utalás összegére vetítve nem elérhető szolgáltatás 

Választott futamidő alatt a Társaság weboldalán található, „Az egyes 
díjcsomagokban elérhető befektetési jegyek jegyzéke” című hirdetményben 
elérhetővé nyilvánított befektetési alapok vételi díja  

nem elérhető szolgáltatás 

Választott futamidő alatt a Társaság weboldalán található, „Az egyes 
díjcsomagokban elérhető befektetési jegyek jegyzéke” című hirdetményben 
elérhetővé nyilvánított befektetési alapok eladási díja  

nem elérhető szolgáltatás 

Választott futamidőn túl a Társaság weboldalán található, „Az egyes díjcsomagokban 
elérhető befektetési jegyek jegyzéke” című hirdetményben elérhetővé nyilvánított 
befektetési alapok vételi díja  

nem elérhető szolgáltatás 

Választott futamidőn túl a Társaság weboldalán található, „Az egyes díjcsomagokban 
elérhető befektetési jegyek jegyzéke” című hirdetményben elérhetővé nyilvánított 
befektetési alapok eladási díja  

nem elérhető szolgáltatás 

TRANZAKCIÓK   

Megbízások   

Befektetési jegy megbízás   

BEFEKTETÉSI ALAPOK   

A Társaság weboldalán található, „Az egyes díjcsomagokban elérhető befektetési 
jegyek jegyzéke” című hirdetményben elérhetővé nyilvánított befektetési alapok 
vétele  

5%, min. 5.000 Ft 

A fentitől eltérően vásárolható alapok:   

  

  



138 
 

A QUANTIS Alpha Befektetési Zrt. üzletszabályzata 
szab1000-V016 

QUANTIS Alpha Befektetési Zrt. 

 
 

A Társaság weboldalán található, „Az egyes díjcsomagokban elérhető befektetési 
jegyek jegyzéke” című hirdetményben elérhetővé nyilvánított befektetési alapok 
eladása 

díjmentes* 

*: Amennyiben az adott befektetési alap Kezelési Szabályzata az adott visszaváltásra büntető/visszaváltási jutalék 
felszámítását teszi kötelezővé, úgy ezen jutalékot a Társaság a visszaváltáskor felszámítja. Jelen díjjegyzék a Tranzakciók 
ismerteti résznél ezen díjakat. 

Büntető jutalékok visszaváltás esetén  

Concorde Alapkezelő Zrt. által kezelt alapok esetén, amennyiben a befektetési jegyek 
tulajdonosa a legutoljára adott vételi megbízás időpontjától számított 5 munkanapon 
belül (T+5) ad visszaváltási megbízást 

5% 

Concorde Columbus Származtatott Befektetési Alap esetén, amennyiben a 
Befektetési Jegy(ek) tulajdonosa 1,5 éven (548 napon) belül visszaváltási megbízást ad 

1% 

Citadella Származtatott Alap esetén, amennyiben a Befektetési Jegy(ek) tulajdonosa 
1 éven (365 napon) belül visszaváltási megbízást ad 

3% 

Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt alapok esetén, 
amennyiben a befektetési jegyek tulajdonosa a FIFO elven meghatározott vételi 
megbízás időpontjától számított 10 munkanapon belül (T+10) ad visszaváltási 
megbízást 

2% 

Amennyiben egy adott alap visszaváltására több büntető jutalék is felszámítható lenne, úgy minden esetben csak a 
magasabb mértékű kerül felszámításra.  

Befektetési jegy megbízás visszavonása (továbbítás előtt) díjmentes 

    

Tőzsdei ügyletek   

BÉT prompt értékpapír ügyletek nem elérhető szolgáltatás 

BÉT day-trade (napon belüli) értékpapír ügyletek nem elérhető szolgáltatás 

Nemzetközi értékpapírpiaci prompt ügyletek:   

     - Ausztria, Belgium, Finnország, Franciaország, Hollandia, Íroszág, Németország, 
Olaszország, Spanyolország 

nem elérhető szolgáltatás 

     - Anglia nem elérhető szolgáltatás 

     - Csehország nem elérhető szolgáltatás 

     - Dánia nem elérhető szolgáltatás 

     - Hong Kong nem elérhető szolgáltatás 

     - Japán nem elérhető szolgáltatás 

     - Lengyelország nem elérhető szolgáltatás 

     - Norvégia nem elérhető szolgáltatás 

     - Oroszország (elszámolás devizája RUB) nem elérhető szolgáltatás 

     - Svájc nem elérhető szolgáltatás 

     - Svédország nem elérhető szolgáltatás 

     - Törökország (elszámolás devizája TRY) nem elérhető szolgáltatás 

     - USA nem elérhető szolgáltatás 

     - közreműködők által felszámított egyéb költség (pl. Stamp duty) nem elérhető szolgáltatás 

    

Tőzsdén kívüli ügyletek   

  

Tőzsdén kívüli (OTC) prompt értékpapír ügyletek (bizományosi) nem elérhető szolgáltatás 

  

Deviza prompt vétel, eladás (bizományosi) nem elérhető szolgáltatás 
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Megbízások módosítása nem elérhető szolgáltatás 

Megbízások visszavonása nem elérhető szolgáltatás 
   

Pénzügyi műveletek   

Készpénzfelvétel nem elérhető szolgáltatás 

Készpénz befizetés 
A Társaság számlavezető bankja 
által felszámított díj 

Belső átvezetés saját számlák között díjmentes 

Beérkező utalás jóváírása díjmentes 

Forint utalás belföldre 
0,15%, min. 500  Ft max. 15 

000 Ft 

Forint utalás belföldre - VIBER 20 000 Ft 

Deviza utalás - EUR nem elérhető szolgáltatás 

Deviza utalás - USD nem elérhető szolgáltatás 

Deviza utalás - HUF nem elérhető szolgáltatás 

EUR, USD és HUF deviza utalás esetén:  

• Amennyiben a fenti díjakat meghaladja a közreműködő bank által felszámított díj, úgy az ügyfél felé 
felszámított díj a fentiektől eltérően a közreműködő bank által felszámított díjjal egyezik meg.  

• Amennyiben az átutalásban közreműködő bank által külső szolgáltató kerül bevonásra, úgy ezen külső 
szolgáltató díja a fenti díjakon felül felszámításra kerül. 

Egyéb devizában utalás nem lehetséges  
 

 

    

Értékpapír- és értékpapír letéti számla műveletek    

Belső transzfer saját számlák között (névértékre vetítve/típusonként)  díjmentes 

Belső transzfer számlák között (névértékre vetítve/típusonként) díjmentes 

Bejövő értékpapír jóváírása a számlán 
A külső partner által a Társaság 
részére felszámított díj. 

Belföldi értékpapír transzfer (névértékre vetítve/típusonként) 5% 

Nemzetközi értékpapír transzfer (névértékre vetítve/típusonként) 5% 

  
de min. a közreműködő 

partner által felszámított díj 

Értékpapír zárolás/feloldás / értékpapír típusonként és alkalmanként 500 Ft 

Értékpapír zárolás ügyfél kezdeményezésre / értékpapír típusonként és 
alkalmanként 

2 000 Ft 

Értékpapír feloldás ügyfél kezdeményezésre / értékpapír típusonként és 
alkalmanként 

2 000 Ft 

Letéti igazolás / darab 1 000 Ft 

Közgyűlési letéti igazolás / darab 1 000 Ft 

Értékpapír zárolás közgyűlésre / értékpapír típusonként és alkalmanként 1 500 Ft 

Fizikai értékpapír beszállítása 100 000 Ft / alkalom 

Fizikai értékpapír kiszállítása 100 000 Ft / alkalom 

Továbbá be- és kiszállítás esetén is 
a résztvevő külső szolgáltató 

által felszámított díj 
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Fizikai értékpapír letéti díja (névértékre vetítve) 5,00% 

    

EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK   

Számlakivonat - elektronikus/darab (számlatípusonként) 5 000 Ft 

Számlakivonat - postai / küldeményenként felszámítva  5 000 Ft 

Tranzakciós visszaigazolások - elektronikus / darab 5 000 Ft 

Tranzakciós visszaigazolások - postai / küldeményenként felszámítva 5 000 Ft 

Rendkívüli tájékoztatás, értesítés alkalmanként és dokumentumonként 10 000 Ft 

  

    

KÉSEDELMI KAMAT 
a mindenkori jegybanki 
alapkamat kétszerese  

 
 

Agent Díjcsomag 
 
A Társaság közvetítői hálózatán keresztül történő szerződéskötés esetén elérhető díjcsomag 
 

SZÁMLATÍPUSOK   

Normál számla vezetésének díjtételei   

Számlanyitás díja díjmentes 

Számla megszüntetésének díja díjmentes 

Havi számlavezetési díj (számla devizanemétől függetlenül) 500 Ft 

Havi letétkezelési díj (átlagos értékpapír állomány piaci értékére vetített díj) 0,025% 

    

Nyugdíj-előtakarékossági számla (NYESZ) vezetésének díjtételei  

NYESZ számlanyitás díja díjmentes 

Számlanyitás feltételei: 

• Legalább 300 000 Ft 
befizetése a NYESZ számlára 
és 

• NYESZ számla megnyitását 
megelőzően STRATOS vagy 
STRATOS VIP termék 
vásárlása normál vagy TBSZ 
számlára. 

NYESZ számla megszüntetésének díja díjmentes 

Havi számlavezetési díj (számla devizanemétől függetlenül) 200 Ft 

Havi letétkezelési díj (átlagos értékpapír állomány piaci értékére vetített díj) díjmentes 

A Társaság weboldalán található, „Az egyes díjcsomagokban elérhető befektetési 
jegyek jegyzéke” című hirdetményben elérhetővé nyilvánított befektetési alapokra 
vonatkozó vételi és visszaváltási megbízás  

díjmentes 

Befizetést követő első tranzakció a befizetés erejéig  díjmentes 

A STRATOS és STRATOS VIP termékek a NYESZ számlán nem érhetőek el. 
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Tartós befektetési számla (TBSZ) vezetésének díjtételei   

TBSZ számlanyitás díja díjmentes 

TBSZ számla megszüntetésének díja díjmentes 

Havi számlavezetési díj (számla devizanemétől függetlenül) 500 Ft 

Havi letétkezelési díj (átlagos értékpapír állomány piaci értékére vetített díj) 0,025% 

    

QUANTIS STRATOS díjtételei   

Szerződéskötési díj:   

• 3 év+ gyűjtőév futamidő választása esetén 2,5% 

• 5 év+ gyűjtőév futamidő választása esetén 4,5% 

• 10 év+ gyűjtőév futamidő választása esetén 9,0% 

• Whole life futamidő választása esetén 9,0% 

Allokációs díj a beérkező utalás összegére vetítve 3,0% 

Választott futamidő alatt a Társaság weboldalán található, „Az egyes 
díjcsomagokban elérhető befektetési jegyek jegyzéke” című hirdetményben 
elérhetővé nyilvánított befektetési alapok vételi díja  

díjmentes 

Választott futamidő alatt a Társaság weboldalán található, „Az egyes 
díjcsomagokban elérhető befektetési jegyek jegyzéke” című hirdetményben 
elérhetővé nyilvánított befektetési alapok eladási díja  

díjmentes* 

*: Amennyiben az adott befektetési alap Kezelési Szabályzata az adott visszaváltásra büntető/visszaváltási jutalék 
felszámítását teszi kötelezővé, úgy ezen jutalékot a Társaság a visszaváltáskor felszámítja. Jelen díjjegyzék a Tranzakciók 
résznél ismerteti ezen díjakat. 

Választott futamidőn túl a Társaság weboldalán található, „Az egyes díjcsomagokban 
elérhető befektetési jegyek jegyzéke” című hirdetményben elérhetővé nyilvánított 
befektetési alapok vételi díja  

Megegyezik a STRATOS-on kívüli 
befektetési jegy megbízások 

díjával 

Választott futamidőn túl a Társaság weboldalán található, „Az egyes díjcsomagokban 
elérhető befektetési jegyek jegyzéke” című hirdetményben elérhetővé nyilvánított 
befektetési alapok eladási díja  

Megegyezik a STRATOS-on kívüli 
befektetési jegy megbízások 

díjával 

QUANTIS STRATOS VIP díjtételei   

Szerződéskötési díj:   

• 3 év+ gyűjtőév futamidő választása esetén 1,25% 

• 5 év+ gyűjtőév futamidő választása esetén 2,25% 

• 10 év+ gyűjtőév futamidő választása esetén 4,5% 

• Whole life futamidő választása esetén 4,5% 

Allokációs díj a beérkező utalás összegére vetítve 1,5% 

Választott futamidő alatt a Társaság weboldalán található, „Az egyes 
díjcsomagokban elérhető befektetési jegyek jegyzéke” című hirdetményben 
elérhetővé nyilvánított befektetési alapok vételi díja  

díjmentes 

Választott futamidő alatt a Társaság weboldalán található, „Az egyes 
díjcsomagokban elérhető befektetési jegyek jegyzéke” című hirdetményben 
elérhetővé nyilvánított befektetési alapok eladási díja  

díjmentes* 

*: Amennyiben az adott befektetési alap Kezelési Szabályzata az adott visszaváltásra büntető/visszaváltási jutalék 
felszámítását teszi kötelezővé, úgy ezen jutalékot a Társaság a visszaváltáskor felszámítja. Jelen díjjegyzék a Tranzakciók 
résznél ismerteti ezen díjakat. 

Választott futamidőn túl a Társaság weboldalán található, „Az egyes díjcsomagokban 
elérhető befektetési jegyek jegyzéke” című hirdetményben elérhetővé nyilvánított 
befektetési alapok vételi díja  

Megegyezik a STRATOS VIP-en 
kívüli befektetési jegy 

megbízások díjával 
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Választott futamidőn túl a Társaság weboldalán található, „Az egyes díjcsomagokban 
elérhető befektetési jegyek jegyzéke” című hirdetményben elérhetővé nyilvánított 
befektetési alapok eladási díja  

Megegyezik a STRATOS VIP-en 
kívüli befektetési jegy 

megbízások díjával 

    

TRANZAKCIÓK   

Megbízások   

Befektetési jegy megbízás   

BEFEKTETÉSI ALAPOK   

A Társaság weboldalán található, „Az egyes díjcsomagokban elérhető befektetési 
jegyek jegyzéke” című hirdetményben elérhetővé nyilvánított befektetési alapok 
vétele  

5%, min. 5.000 Ft 

A Társaság weboldalán található, „Az egyes díjcsomagokban elérhető befektetési 
jegyek jegyzéke” című hirdetményben elérhetővé nyilvánított befektetési alapok 
eladása 

díjmentes* 

*: Amennyiben az adott befektetési alap Kezelési Szabályzata az adott visszaváltásra büntető/visszaváltási jutalék 
felszámítását teszi kötelezővé, úgy ezen jutalékot a Társaság a visszaváltáskor felszámítja. Jelen díjjegyzék a Tranzakciók 
résznél ismerteti ezen díjakat. 

Büntető jutalékok visszaváltás esetén  

Concorde Alapkezelő Zrt. által kezelt alapok esetén, amennyiben a befektetési 
jegyek tulajdonosa a legutoljára adott vételi megbízás időpontjától számított 5 
munkanapon belül (T+5) ad visszaváltási megbízást 

5% 

Concorde Columbus Származtatott Befektetési Alap esetén, amennyiben a 
Befektetési Jegy(ek) tulajdonosa 1,5 éven (548 napon) belül visszaváltási megbízást 
ad 

1% 

Citadella Származtatott Alap esetén, amennyiben a Befektetési Jegy(ek) tulajdonosa 
1 éven (365 napon) belül visszaváltási megbízást ad 

3% 

Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt alapok esetén, 
amennyiben a befektetési jegyek tulajdonosa a FIFO elven meghatározott vételi 
megbízás időpontjától számított 10 munkanapon belül (T+10) ad visszaváltási 
megbízást 

2% 

Amennyiben egy adott alap visszaváltására több büntető jutalék is felszámítható lenne, úgy minden esetben csak a 
magasabb mértékű kerül felszámításra.  

Befektetési jegy megbízás visszavonása (továbbítás előtt) díjmentes 

    

Tőzsdei ügyletek   

BÉT prompt értékpapír ügyletek nem elérhető szolgáltatás 

BÉT day-trade (napon belüli) értékpapír ügyletek nem elérhető szolgáltatás 

Nemzetközi értékpapírpiaci prompt ügyletek:   

     - Ausztria, Belgium, Finnország, Franciaország, Hollandia, Íroszág, Németország, 
Olaszország, Spanyolország 

nem elérhető szolgáltatás 

     - Anglia nem elérhető szolgáltatás 

     - Csehország nem elérhető szolgáltatás 

     - Dánia nem elérhető szolgáltatás 

     - Hong Kong nem elérhető szolgáltatás 

     - Japán nem elérhető szolgáltatás 

     - Lengyelország nem elérhető szolgáltatás 
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     - Norvégia nem elérhető szolgáltatás 

     - Oroszország (elszámolás devizája RUB) nem elérhető szolgáltatás 

     - Svájc nem elérhető szolgáltatás 

     - Svédország nem elérhető szolgáltatás 

     - Törökország (elszámolás devizája TRY) nem elérhető szolgáltatás 

     - USA nem elérhető szolgáltatás 

     - közreműködők által felszámított egyéb költség (pl. Stamp duty) nem elérhető szolgáltatás 

    

Tőzsdén kívüli ügyletek   

  

Tőzsdén kívüli (OTC) prompt értékpapír ügyletek (bizományosi) nem elérhető szolgáltatás 

  

Deviza prompt vétel, eladás (bizományosi) nem elérhető szolgáltatás 

    

Megbízások módosítása nem elérhető szolgáltatás 

Megbízások visszavonása nem elérhető szolgáltatás 

    

Pénzügyi műveletek   

Készpénzfelvétel nem elérhető szolgáltatás 

Készpénz befizetés 
A Társaság számlavezető bankja 
által felszámított díj 

Belső átvezetés saját számlák között díjmentes 

Beérkező utalás jóváírása díjmentes 

Forint utalás belföldre 
0,15%, min. 500  Ft max. 15 000 

Ft 

Forint utalás belföldre - VIBER 20 000 Ft 

Deviza utalás - EUR 
 0,2%, min. 20 EUR max. 110 

EUR 

Deviza utalás - USD nem elérhető szolgáltatás 

Deviza utalás - HUF nem elérhető szolgáltatás 

EUR, USD és HUF deviza utalás esetén:  

• Amennyiben a fenti díjakat meghaladja a közreműködő bank által felszámított díj, úgy az ügyfél felé felszámított 
díj a fentiektől eltérően a közreműködő bank által felszámított díjjal egyezik meg.  

• Amennyiben az átutalásban közreműködő bank által külső szolgáltató kerül bevonásra, úgy ezen külső 
szolgáltató díja a fenti díjakon felül felszámításra kerül. 

Egyéb devizában utalás nem lehetséges  
 

 

    

Értékpapír- és értékpapír letéti számla műveletek    

Belső transzfer saját számlák között (névértékre vetítve/típusonként)  díjmentes 

Belső transzfer számlák között (névértékre vetítve/típusonként) díjmentes 

Bejövő értékpapír jóváírása a számlán 
A külső partner által a Társaság 

részére felszámított díj. 

Belföldi értékpapír transzfer (névértékre vetítve/típusonként) 5% 
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Nemzetközi értékpapír transzfer (névértékre vetítve/típusonként) 5% 

  
de min. a közreműködő partner 

által felszámított díj 

Értékpapír zárolás/feloldás / értékpapír típusonként és alkalmanként 500 Ft 

Értékpapír zárolás ügyfél kezdeményezésre / értékpapír típusonként és 
alkalmanként 

2 000 Ft 

Értékpapír feloldás ügyfél kezdeményezésre / értékpapír típusonként és 
alkalmanként 

2 000 Ft 

Letéti igazolás / darab 1 000 Ft 

Közgyűlési letéti igazolás / darab 1 000 Ft 

Értékpapír zárolás közgyűlésre / értékpapír típusonként és alkalmanként 1 500 Ft 

Fizikai értékpapír beszállítása nem elérhető szolgáltatás 

Fizikai értékpapír kiszállítása nem elérhető szolgáltatás 

Továbbá be- és kiszállítás esetén is nem elérhető szolgáltatás 

Fizikai értékpapír letéti díja (névértékre vetítve) nem elérhető szolgáltatás 

    

EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK   

Számlakivonat - elektronikus/darab (számlatípusonként) díjmentes 

Számlakivonat - postai / küldeményenként felszámítva  500 Ft 

Tranzakciós visszaigazolások - elektronikus / darab díjmentes 

Tranzakciós visszaigazolások - postai / küldeményenként felszámítva 500 Ft 

Rendkívüli tájékoztatás, értesítés alkalmanként és dokumentumonként 1 500 Ft 

  

    

KÉSEDELMI KAMAT 
a mindenkori jegybanki 
alapkamat kétszerese  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Private Banking Díjcsomag 
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Amennyiben az ügyfél szerződéskötéskor legalább 15 millió Ft értékű pénzeszközt vagy a 
Társaság által kereskedhető pénzügyi eszközt a számlán elhelyez, továbbá ezen értékben az 
elhelyezett eszközökből befektetési jegyet vásárol a társaságnál és ezen portfolióértéket 
folyamatosan biztosítja. Erre vonatkozó szerződés kizárólag közvetlenül a Társasággal köthető. 
A Társaság fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen díjtételek jegyzékében meghatározott 
díjak, jutalékok mértékének tekintetében a díjtételek jegyzékében meghatározott mértéktől 
az Ügyfél javára egyoldalúan eltérjen. 
 
 

SZÁMLATÍPUSOK   

Normál számla vezetésének díjtételei   

Számlanyitás díja díjmentes 

Számla megszüntetésének díja díjmentes 

Havi számlavezetési díj (számla devizanemétől függetlenül) 500 Ft 

Havi letétkezelési díj (átlagos értékpapír állomány piaci értékére vetített díj) 0,025% 

    

Nyugdíj-előtakarékossági számla (NYESZ) vezetésének díjtételei   

NYESZ számlanyitás díja díjmentes 

Számlanyitás feltételei: 
Legalább 400 000 Ft befizetése a 
NYESZ számlára. 

NYESZ számla megszüntetésének díja díjmentes 

Havi számlavezetési díj (számla devizanemétől függetlenül) 200 Ft 

Havi letétkezelési díj (átlagos értékpapír állomány piaci értékére vetített díj) 0,025% 

Befizetést követő első tranzakció a befizetés erejéig  díjmentes 

    

Tartós befektetési számla (TBSZ) vezetésének díjtételei   

TBSZ számlanyitás díja díjmentes 

TBSZ számla megszüntetésének díja díjmentes 

Havi számlavezetési díj (számla devizanemétől függetlenül) 500 Ft 

Havi letétkezelési díj (átlagos értékpapír állomány piaci értékére vetített díj) 0,025% 

    

QUANTIS STRATOS díjtételei   

Szerződéskötési díj:   

• 3 év+ gyűjtőév futamidő választása esetén nem elérhető szolgáltatás 

• 5 év+ gyűjtőév futamidő választása esetén nem elérhető szolgáltatás 

• 10 év+ gyűjtőév futamidő választása esetén nem elérhető szolgáltatás 

• Whole life futamidő választása esetén nem elérhető szolgáltatás 

Allokációs díj a beérkező utalás összegére vetítve nem elérhető szolgáltatás 

Választott futamidő alatt a Társaság weboldalán található, „Az egyes 
díjcsomagokban elérhető befektetési jegyek jegyzéke” című hirdetményben 
elérhetővé nyilvánított befektetési alapok vételi díja  

nem elérhető szolgáltatás 

Választott futamidő alatt a Társaság weboldalán található, „Az egyes 
díjcsomagokban elérhető befektetési jegyek jegyzéke” című hirdetményben 
elérhetővé nyilvánított befektetési alapok eladási díja  

nem elérhető szolgáltatás 
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Választott futamidőn túl a Társaság weboldalán található, „Az egyes díjcsomagokban 
elérhető befektetési jegyek jegyzéke” című hirdetményben elérhetővé nyilvánított 
befektetési alapok vételi díja  

nem elérhető szolgáltatás 

Választott futamidőn túl a Társaság weboldalán található, „Az egyes díjcsomagokban 
elérhető befektetési jegyek jegyzéke” című hirdetményben elérhetővé nyilvánított 
befektetési alapok eladási díja  

nem elérhető szolgáltatás 

QUANTIS STRATOS VIP díjtételei   

Szerződéskötési díj:   

• 3 év+ gyűjtőév futamidő választása esetén 1,25% 

• 5 év+ gyűjtőév futamidő választása esetén 2,25% 

• 10 év+ gyűjtőév futamidő választása esetén 4,5% 

• Whole life futamidő választása esetén 4,5% 

Allokációs díj a beérkező utalás összegére vetítve 1,5% 

Választott futamidő alatt a Társaság weboldalán található, „Az egyes 
díjcsomagokban elérhető befektetési jegyek jegyzéke” című hirdetményben 
elérhetővé nyilvánított befektetési alapok vételi díja  

díjmentes 

Választott futamidő alatt a Társaság weboldalán található, „Az egyes 
díjcsomagokban elérhető befektetési jegyek jegyzéke” című hirdetményben 
elérhetővé nyilvánított befektetési alapok eladási díja  

díjmentes 

*: Amennyiben az adott befektetési alap Kezelési Szabályzata az adott visszaváltásra büntető/visszaváltási jutalék 
felszámítását teszi kötelezővé, úgy ezen jutalékot a Társaság a visszaváltáskor felszámítja. Jelen díjjegyzék a Tranzakciók 
résznél ismerteti ezen díjakat. 

Választott futamidőn túl a Társaság weboldalán található, „Az egyes díjcsomagokban 
elérhető befektetési jegyek jegyzéke” című hirdetményben elérhetővé nyilvánított 
befektetési alapok vételi díja  

Megegyezik a STRATOS VIP-en 
kívüli befektetési jegy megbízások 

díjával 

Választott futamidőn túl a Társaság weboldalán található, „Az egyes díjcsomagokban 
elérhető befektetési jegyek jegyzéke” című hirdetményben elérhetővé nyilvánított 
befektetési alapok eladási díja  

Megegyezik a STRATOS VIP-en 
kívüli befektetési jegy megbízások 

díjával 

  
 

  

TRANZAKCIÓK   

Megbízások   

Befektetési jegy megbízás   

BEFEKTETÉSI ALAPOK   

A Társaság weboldalán található, „Az egyes díjcsomagokban elérhető befektetési 
jegyek jegyzéke” című hirdetményben elérhetővé nyilvánított befektetési alapok 
vétele  

4%, min. 5.000 Ft, vagy 17 EUR, 
vagy 22 USD 

A Társaság weboldalán található, „Az egyes díjcsomagokban elérhető befektetési 
jegyek jegyzéke” című hirdetményben elérhetővé nyilvánított befektetési alapok 
eladása  

díjmentes* 

*A közreműködő partner által felszámított díj áthárításra kerül. Amennyiben az adott befektetési alap Kezelési Szabályzata 
az adott visszaváltásra büntető/visszaváltási jutalék felszámítását teszi kötelezővé, úgy ezen jutalékot a Társaság a 
visszaváltáskor felszámítja. Jelen díjjegyzék a Tranzakciók résznél ismerteti ezen díjakat. 

Befektetési jegy megbízás visszavonása (továbbítás előtt) díjmentes 

Büntető jutalékok visszaváltás esetén  

Concorde Alapkezelő Zrt. által kezelt alapok esetén, amennyiben a befektetési 
jegyek tulajdonosa a legutoljára adott vételi megbízás időpontjától számított 5 
munkanapon belül (T+5) ad visszaváltási megbízást 

5% 
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Concorde Columbus Származtatott Befektetési Alap esetén, amennyiben a 
Befektetési Jegy(ek) tulajdonosa 1,5 éven (548 napon) belül visszaváltási megbízást 
ad 

1% 

Citadella Származtatott Alap esetén, amennyiben a Befektetési Jegy(ek) tulajdonosa 
1 éven (365 napon) belül visszaváltási megbízást ad 

3% 

Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt alapok esetén, 
amennyiben a befektetési jegyek tulajdonosa a FIFO elven meghatározott vételi 
megbízás időpontjától számított 10 munkanapon belül (T+10) ad visszaváltási 
megbízást (Kivéve az Aegon Pénzpiaci Befektetési Alapot és az Aegon Lengyel 
Részvény Befektetési Alapot) 

2% 

Amennyiben egy adott alap visszaváltására több büntető jutalék is felszámítható lenne, úgy minden esetben csak a 
magasabb mértékű kerül felszámításra.  

Egyéb befektetési jegy megbízás visszavonása (továbbítás előtt) díjmentes 

    

Tőzsdei ügyletek   

BÉT prompt értékpapír ügyletek 1% 

BÉT day-trade (napon belüli) értékpapír ügyletek 0,50% 

Nemzetközi értékpapírpiaci prompt ügyletek:   

     - Ausztria, Belgium, Finnország, Franciaország, Hollandia, Íroszág, Németország, 
Olaszország, Spanyolország 

1,5% 

     - Anglia 1,5% 

     - Csehország 1,5% 

     - Dánia 1,5% 

     - Hong Kong 1,5% 

     - Japán 1,5% 

     - Lengyelország 1,5% 

     - Norvégia 1,5% 

     - Oroszország (elszámolás devizája RUB) 1,5% 

     - Svájc 1,5% 

     - Svédország 1,5% 

     - Törökország (elszámolás devizája TRY) 1,5% 

     - USA 1,5% 

     - közreműködők által felszámított egyéb költség (pl. Stamp duty) 
a közreműködő fél által 

felszámított díj 

    

Tőzsdén kívüli ügyletek   

  

Tőzsdén kívüli (OTC) prompt értékpapír ügyletek (bizományosi) 1% 

  

Deviza prompt vétel, eladás (bizományosi) 0,10% 

    

Megbízások módosítása díjmentes 

Megbízások visszavonása díjmentes 

    

Pénzügyi műveletek   

Készpénzfelvétel nem elérhető szolgáltatás 
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Készpénz befizetés 
A Társaság számlavezető bankja 

által felszámított díj 

Belső átvezetés saját számlák között díjmentes 

Beérkező utalás jóváírása díjmentes 

Forint utalás belföldre 0,15%, min. 500  Ft max. 15 000 Ft 

Forint utalás belföldre - VIBER 20 000 Ft 

Deviza utalás - EUR 0,2%, min. 20 EUR max. 110 EUR 

Deviza utalás - USD 0,2%, min. 26 USD max. 143 USD 

Deviza utalás - HUF 
0,2%, min. 6 000 HUF max. 33 000 

HUF 

EUR, USD és HUF deviza utalás esetén:  

• Amennyiben a fenti díjakat meghaladja a közreműködő bank által felszámított díj, úgy az ügyfél felé felszámított 
díj a fentiektől eltérően a közreműködő bank által felszámított díjjal egyezik meg.  

• Amennyiben az átutalásban közreműködő bank által külső szolgáltató kerül bevonásra, úgy ezen külső szolgáltató 
díja a fenti díjakon felül felszámításra kerül. 

Egyéb devizában utalás nem lehetséges  
 

  
 

  

Értékpapír- és értékpapír letéti számla műveletek    

Belső transzfer saját számlák között (névértékre vetítve/típusonként)  díjmentes 

Belső transzfer számlák között (névértékre vetítve/típusonként) díjmentes 

Bejövő értékpapír jóváírása a számlán 
A külső partner által a Társaság 

részére felszámított díj. 

Belföldi értékpapír transzfer (névértékre vetítve/típusonként) 5% 

Nemzetközi értékpapír transzfer (névértékre vetítve/típusonként) 5% 

  
de min. a közreműködő partner 

által felszámított díj 

Értékpapír zárolás/feloldás / értékpapír típusonként és alkalmanként 500 Ft 

Értékpapír zárolás ügyfél kezdeményezésre / értékpapír típusonként és 
alkalmanként 

2 000 Ft 

Értékpapír feloldás ügyfél kezdeményezésre / értékpapír típusonként és 
alkalmanként 

2 000 Ft 

Letéti igazolás / darab 1 000 Ft 

Közgyűlési letéti igazolás / darab 1 000 Ft 

Értékpapír zárolás közgyűlésre / értékpapír típusonként és alkalmanként 1 500 Ft 

Fizikai értékpapír beszállítása 100 000 Ft / alkalom 

Fizikai értékpapír kiszállítása 100 000 Ft / alkalom 

Továbbá be- és kiszállítás esetén is 
a résztvevő külső szolgáltató által 

felszámított díj 

Fizikai értékpapír letéti díja (névértékre vetítve) 5,00% 

    

EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK   

Számlakivonat - elektronikus/darab (számlatípusonként) díjmentes 

Számlakivonat - postai / küldeményenként felszámítva  500 Ft 
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Tranzakciós visszaigazolások - elektronikus / darab díjmentes 

Tranzakciós visszaigazolások - postai / küldeményenként felszámítva 500 Ft 

Rendkívüli tájékoztatás, értesítés alkalmanként és dokumentumonként 1 500 Ft 

  

    

KÉSEDELMI KAMAT 
a mindenkori jegybanki alapkamat 

kétszerese  
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8.SZ. MELLÉKLET A QUANTIS ALPHA ZRT. ÜZLETI ÓRÁI 

 
 
A QUANTIS Alpha Befektetési Zrt. (székhelye: 1068 Budapest, Benczúr utca 44.) üzleti órái: 
 

munkanapokon 9 és 16 óra között. 
 
 
 
Panaszügyintézés rendje: 
 
A Társaság a panaszokat munkanapokon 9.00 és 16.00 óra között, illetve szerdai napokon 8.00 és 20.00 
óra között közvetlenül a következő telefonszámon fogadja: +36 1 909-1300. 


